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„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, 
hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti 
étvágyunkat,hogy megtanítson bennünket a jól 
végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és 
hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk 
csinálni.” 

   (Szent-Györgyi Albert) 
 
 

PEDAGÓGIAI PROGRAM 
 

I. NEVELÉSI PROGRAM 
 
1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 

feladatai, eszközei és eljárásai 

 

1. 1. Alapelvek, értékek 
 

A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 1948 óta működik Debrecenben. Az elmúlt 

évtizedek során az oktatáspolitikai kihívásoknak és az aktuális igényeknek is megfelelve 

formálódott  képzési szerkezete, alakult ki saját arculata. Iskolánk mára a négy évfolyamos 

gimnáziumi nevelés-oktatás mellett öt évfolyamos két tanítási nyelvű képzést is folytat. 

Az intézmény 2006-ban a katolikus egyháznak visszaadott régi épületből, a Szent Anna 

utcáról költözött a Békéssy Béla utca 12. szám alatti hajdani általános iskola teljesen 

felújított épületébe. Az iskola lakótelepi környezetben van, mégis zöldövezetben, a 

Nagyerdő és a Debreceni Egyetem közelében; sportolásra, iskolai rendezvényekre 

alkalmas közösségi terekkel; a régi épület patináját idéző színes üvegablakokkal, 

Csokonai-szobrokkal, iskolamúzeummal. 

 

Intézményünk Ökoiskola, Akkreditált Kiváló Tehetségpont, Európai Tehetségpont és 

Mentoráló Intézmény címekkel büszkélkedhet. 

 

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium nevelő-oktató tevékenysége során a 

legáltalánosabb emberi, európai és nemzeti értékeket kívánja közvetíteni tanulóinak. 

Olyan gimnáziumként akarunk jelen lenni városunkban illetve megyénkben és a 

régióban, amely az itt tanuló diákoknak biztos tantárgyi alapokat és hasznosítható 

ismereteket nyújt, hogy felkészítse őket az érettségi vizsgára, a munkába állásra vagy a 

felsőfokú tanulmányokra. 

 

Nevelő-oktató munkánk alapelve a gyerekközpontúság. Arra kell törekednünk, hogy 

minden ránk bízott diák a képességeihez, készségeihez, adottságaihoz képest a legtöbbet 

érje el. A hagyományos tanórai munka mellett így egyaránt fontossá válik a 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás. 

 

A tanulói közösséghez, a “Csoki”-hoz való tartozás érzése is fontos érték. Hagyományos 

rendezvényeink, közösségi alkalmaink, egy hatékonyan működő diákönkormányzat, 
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megújuló programkínálatunk, a szülői közösséggel való együttműködés a garanciái annak, 

hogy a tanulókban kialakuljon és erősödjön a “csokonais” öntudat.  

 

Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék Debrecent, s részt vegyenek a város 

kulturális életében. 

 

Alapelvünk a hatékony környezeti nevelés; ökoiskolai programunk több tanórai és tanórán 

kívüli lehetőséget kínál erre. 

 

Kiemelt fontosságú iskolánkban az idegen nyelvek oktatása. Képzési szerkezetünkben 

kínáljuk az olasz-magyar és a német-magyar két tanítási nyelvű képzést valamint az emelt 

angol és emelt német nyelvi képzést. Gazdag a kínálatunk: az angol, az olasz és a német 

mellett választhatják a diákok a francia, az orosz, a finn, a latin és a lengyel nyelvet. 

 

Az esztétikai nevelésre is hangsúlyt fektetünk. Nagy hagyományra tekint vissza humán 

tagozatunk; a tehetségkutató versenyek, irodalmi pályázatok, intézményi képzőművészeti 

pályázatok, iskolai rendezvények mind-mind lehetőséget adnak a tehetségek felfedezésére 

és támogatására. Értékközvetítő szerepe van a Csokonai Vizuális Műhely Galériájának, 

mely rendszeresen ad otthont képzőművészeti kiállításoknak.  

 

1. 2. Célok, feladatok 
 

Az ismeretek közvetítésén túl célunk a tanulási és kommunikációs képességek 

fejlesztése, hogy tanítványaink anyanyelvüket tudatosan és igényesen használják, hogy 

tudjanak összefüggésekben és rendszerben gondolkodni, fogadni tudják az információs 

társadalom kihívásait. A fiataloknak a gimnáziumi tanulmányok végére képessé kell 

válniuk az információszerzés bővülő lehetőségeinek felhasználására, az információk 

elérésére, kritikus szelekciójára, feldolgozására és a folyamatok értékelésére. Ki kell 

alakítanunk bennük a folyamatos tanulás és önképzés igényét. 

A négy (öt) év során el kell érnünk, hogy tanulóink olyan személyiségekké váljanak, akik 

tudnak véleményt formálni az őket érintő kérdésekről, akik ki tudják fejezni és 

érvényesíteni tudják érdekeiket és értékeiket, és mindezek mellett gazdagodjanak az 

alkalmazkodóképesség, az empátia, a kudarctűrés tulajdonságaival is, azaz szellemileg 

és lelkileg is felnőtté váljanak. 

Feladatunknak tartjuk, hogy tanulóink megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, 

Debrecen és Magyarország múltját, a régió természeti kincseit. 

A nevelés és oktatás folyamatában hangsúlyosan kezeljük a nemzeti öntudat kialakítását, 

formálását és a más népek kultúrája iránti nyitottságot. 

Fontosnak tartjuk az emberi és a biológiai környezet védelmét, illetve a természeti- 

társadalmi környezetért érzett erkölcsi felelősség fejlesztését. Az esztétikai nevelés   

egyik területe – a művészeti nevelés mellett – a mindennapi környezet megóvására, 

alakítására irányuló iskolai tevékenység. 

Egyik legfontosabb feladatunk, hogy tanulóinkban tudatosuljon, hogy a fizikai és 

pszichikai egészség érték. Iskolánk egészségvédelmi programjának fontos része a helyes 
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életmód, táplálkozás, életvitel alapelveinek megismertetése. 

Az alábbi mutatók teljesítése révén kívánjuk elérni, hogy versenyképes tudást adjunk 

tanulóinknak: 

- az országos kompetenciamérések intézményi átlageredményei matematikából és 

szövegértésből szignifikánsan haladják meg az országos átlagot 

- az emelt szinten érettségizők száma emelkedjen a választott képzési terület fő 

tárgyaiból 

- a két tanítási nyelvű képzésben a tanulók 90 százaléka szerezzen felsőfokú 

nyelvvizsgát célnyelvből 

- az érettségizett tanulók 60 százaléka nyerjen felvételt a felsőoktatásban 

- a tanulók 80 százaléka induljon tanévenként egyszer valamilyen, legalább iskolai 

szintű versenyen. 

 

1. 3. Eszközök, eljárások 

Mindezeknek a feladatoknak a végrehajtásához olyan eszközöket és eljárásokat 

választunk, amelyek összhangban állnak a tanulók életkori sajátosságaival, 

megmozgatják képzeletüket, fejlesztik kreativitásukat, érzelmi intelligenciájukat. 

Elsősorban a humánum, a következetesség és a személyes példamutatás pedagógiai 

érvényesítésével kívánjuk elérni céljainkat. 

Alapelvünk, hogy az iskola által szervezett tanulási és más élethelyzetekben tapasztalja 

meg a tanuló az erkölcsi normák fontosságát, ezért azokat a tanórai és tanórán kívüli 

tanulási formákat részesítjük előnyben, amelyekben meghatározó a 

kezdeményezőkészség, az együttműködés, a mások munkájának megbecsülése és a 

felelősségérzet. 

Az oktatás-nevelés folyamatában arra kell törekedni, hogy mindig az adott 

tanulócsoportnak megfelelő, leghatékonyabb tanulásszervezési módszereket és 

munkaformákat alkalmazzuk. A pedagógiai munka alapelvei a példaadás, a pozitív 

megerősítés, a differenciálás, a változatosság, a tervezettség, a rendszeresség, a tárgyi 

eszközök (IKT-eszközök) hatékony és sokoldalú alkalmazása.  

Az oktatás szervezeti kerete az osztály és a csoport. A csoportok létrehozásának egyik 

elve a hatékonyabb oktatás céljából létrehozott osztálybontás (magyar nyelv, 

matematika, informatika, két tanítási nyelvű képzés). Egyes esetekben pedagógiailag 

indokolt a differenciálás elve alapján kialakítani a csoportokat (angol nyelv). A 

csoportok kialakításában a hasonló érdeklődés is meghatározó lehet (tanulmányi terület 

választása, közép- és emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozások, szakkörök).  

A kiemelt figyelmet igénylő tanulók számára lehetőség szerint egyéni és csoportos 
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foglalkozásokat biztosítunk. 

Hangsúlyt fektetünk a tanulás tanítására. A tanulási készségek fejlesztésének 

módszereit – olvasástechnika, szövegértés, problémafelismerés, lényegkiemelés 

fejlesztése, emlékezetjavító technikák bemutatása – megismertetjük a tanulókkal. A 

munkaterv és igény szerint az iskolapszichológus tanulásmódszertani foglalkozásokat 

szervez egyének vagy csoportok számára. 

A pedagógiai folyamat tervezésének dokumentuma a tanmenet. Az adott 

tanulócsoportokra vonatkozó tanmeneteket a szaktanárok készítik el a tanév elején, a 

helyi tanterv és a pedagógiai program alapján, Az elkészült tanmeneteket szeptember 

15-ig kell átadni az adott tantárgy munkaközösség-vezetőjének vagy a feladattal az 

intézményvezető által megbízott pedagógusnak, aki ellenőrzi, majd átadja azokat az 

intézményvezetőnek. Az intézményvezető ellenőrzés után jóváhagyja a tanmeneteket 

szeptember 30-ig.  

A tanmenet tartalmi követelményei a következők: 

- tantárgy neve, heti és éves óraszáma 

- tanulócsoport jele, képzés típusa 

- az előírt tananyag és követelmények témakörök szerinti bontása 

- a témakörök órák szerinti bontása vagy a résztémakörökre fordított óraszám 

- a tanulók számára kötelezően előírt tankönyvek, taneszközök megnevezése 

- az írásbeli számonkérések követelményei, formái, rendszeressége 

- a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás módja (esetleg a tanmenet 

mellékleteként) 

 

A pedagógusok az intézményvezető által kidolgozott szempontok szerint a tanév végén 

kérdőíven értékelik éves tevékenységüket. Indokolt esetben más időpontban is kérhető a 

szaktanároktól szöveges értékelés az egyes tanulócsoportok munkájáról.  

 

2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

 
 

A tanulók személyiségfejlesztésének folyamatában az önismeret igényének kialakítása 

fontos szerepet játszik. A felismert képességek iskolai kereteken belüli fejlesztése 

kiemelt feladat. 

Lényeges, hogy a tanuló legyen képes a másik ember személyiségének tiszteletére és 

megértésére, helyes önismeret kialakítására, önmaga vállalására, mások bírálatának 

segítségként való fogadására, a reális önismeret és önértékelés, az önbizalom és a helyes 

önszeretet kialakítására. 

A tantervekben megfogalmazott értékek, egységes, alapvető követelmények és az 

ezekre épülő differenciálás célja, hogy a tanulók adottságaikkal, fejlődésükkel, iskolai 

és iskolán kívüli tanulásukkal, tevékenységükkel, tapasztalataikkal összhangban 

kibontakoztathassák személyiségüket. Az itt megjelenő ismeretek, az életkori 

sajátosságokhoz alkalmazva, megfelelő elrendezéssel hozzájárulnak a tanulók önálló 
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ismeretszerzési, kommunikációs, cselekvési képességeinek fejlesztéséhez, segítik 

világszemléletük, világképük formálását  és eligazodásukat környezetükben. 

A tanórai tevékenységeken belül több lehetőség nyílik a fizikai, a mentális, az érzelmi, 

a művészi és az intuitív készségek, képességek fejlesztésére. 

De a tanórán kívüli elfoglaltságok (tanulmányi versenyek, szakkörök, sportversenyek, 

más iskolai rendezvények) és az iskolaújság és iskolarádió szerkesztésében való 

részvétel is nagyszerű lehetőséget nyújt a tanuló személyiségének fejlesztésére. 

A nevelés szociális fejlesztő feladatai elsősorban az adott társadalom által kívánatos 

szociális viselkedés és kulturális szokások megismertetését, egyéni fejlesztését, a 

társadalomban való együttélés szabályainak megtanulását, másodsorban pedig a 

globalizációs és integrációs folyamatokhoz kapcsolódva a különböző népek 

kultúrájának, szokásainak bemutatását, megértését, az elfogadás útjának megalapozását, 

a más népekkel és az ebből fakadó különbözőségekkel szembeni helyes viselkedés 

kialakítását jelenti. Tehát saját társadalmunk által kialakítandónak vélt szociális 

viselkedés elsajátíttatása mellett fontos pedagógiai célként jelenik meg a nyitottság, a 

tapasztalatszerzés, a megértés és az elfogadás kinevelése. A gyermek 

viselkedéskultúrájának kialakítása nevelő-oktató munkánk egyik alapterülete, jelentős 

része a pedagógiai folyamatnak, melynek alapelvei: 

- a tolerancia 
 

- az európaiság-tudat 
 

- a szociális érzékenység 
 

- a környezetével és önmagával harmóniában élő személyiség 
 

- a szolidaritás és empátia fejlesztése. 
 

A személyiségfejlesztésre kiváló eszköz a közösségi szolgálat, amely a rendes érettségi 

vizsga megkezdésének egyik elengedhetetlen feltétele. 

A sokoldalúan képzett tanuló viselkedése nem más, mint a kulturált, etikus magatartás. 
 

A személyiség fejlődése szempontjából a legfontosabbak közé tartozik az önbecsülés és 

az önbizalom.  

Fontos célunk a reális önbizalom kialakítása, melynek módja, hogy olyan feladatokat 

tűzünk ki, amelyek megfelelnek a tanuló kompetenciájának: erőfeszítést igénylők, de 

sikert ígérők is. Továbbá, hogy a teljesítményeik értékelése reális legyen, vagyis ne csak 

az eredményt vegye tekintetbe, hanem a tanuló képességeit, kompetenciájának aktuális 

színvonalát is. 

Külön figyelmet kell fordítani azokra a tanulókra, akikben alábecsülő vagy túlbecsülő 

önbizalom alakult ki. 

A személyiségfejlesztés hatékonyságának alapja a tanórai tanulói tevékenységek 

hatékonnyá tétele, aminek feltétele a motiváció kialakítása és ébren tartása, a tantárgy 
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megszerettetése. Segíteni kell a diákjainkat az érdeklődési körüknek, képességeiknek 

megfelelő választható foglalkozások, megmérettetési lehetőségek (szereplések, 

versenyek) megtalálásában. Az osztályfőnöki órák és a technika és életvitel tantárgy 

adta személyiségfejlesztő lehetőségeket is ki kell használni. 

A következetes nevelőmunka, hiteles pedagógus-személyiség, a megfelelő ön- és 

helyzetismeret lehet a biztosíték arra, hogy iskolánk a huszonegyedik század 

kihívásainak megfelelni tudó diákokat enged útnak, akik összegezve: 

- megismerik önmagukat, szűkebb és tágabb környezetüket 
 

- a konstruktív életvezetéshez szükséges értékek birtokába jutnak, alkalmazkodnak, és 

figyelembe veszik a körülöttük élőket 

- rendelkeznek a 21. századi kulcskompetenciákkal 
 

- képesek választani az alternatívák közül 
 

- belső szükségletből cselekszenek 
 

- morálisan is felkészültek a felnőtt életre. 

 

 

3. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

3. 1. Egészségnevelés osztályfőnöki órákon 
 

Gimnáziumunkban, mely egy nagyvárosban helyezkedik el, különösen fontosnak 

tartjuk, hogy a diákok fontosnak érezzék a legfőbb emberi kincs, az egészség 

megőrzését, és olyan felnőttekké váljanak, akik mindent megtesznek ezért. 

Az iskolánkban tanuló diákok minden évfolyamon az adott életkornak megfelelő 

témákról beszélgetnek az osztályfőnöki órákon. 

 

9. évfolyamon: 
 

 napirend 

 étkezési szokások 

 személyes higiénia 

 testnevelés, sport, testkultúra 

 balesetmegelőzés 

 az alkoholfogyasztás 

 a dohányzás 

 a kábítószerek 

 szexuális kapcsolatok 

 AIDS 

10. évfolyam: 
 

 testápolás, testkultúra 
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 kozmetika, ápoltság, szépség 

 mentálhigiéné 

 a dohányzás és a betegségek 

 a dohányzás káros szerepe az utódok egészségében 

 a tanulók italfogyasztása, az italozás következményei 

 az alkoholizmus mint betegség, az alkoholizmus a családi élet ellensége 

 a kábítószerek fajtái és a fogyasztás formái 

 a drogfogyasztás következményei 

 veszélyeztetett családok, csonka család, szenvedélybeteg a családban 
 

11. évfolyam: 
 

Egyre hangsúlyosabban jelenik, meg az osztályfőnöki témák között a drogprevenció, a 

felvilágosítás. Ennek óraszáma az évi órakeret 27 %-a. Az évfolyam egyre nehezebb 

feladatokkal találkozik a tanulók mindennapi élete, a tanulás, a társas kapcsolatok során, 

így egyre nagyobb feladat hárul az osztályfőnökökre, akik mindennapi kapcsolatban  

állnak a diákokkal. 

 

12. évfolyam: 
 

A 12. évfolyamon a már jól ismert közösség probléma feltáró és megoldó képességeire 

támaszkodva ismét előtérbe kerülnek a következő témák: 

 egészséges életmód 

 felkészülés a szülői szerepre 

 nemi betegségek 

 AIDS 

 dohányzás 

 alkoholizmus, alkoholfogyasztás 

 kábítószerfogyasztás és következményei 
 

3. 2. Az iskola-egészségügyi  ellátás 
 

Gimnáziumunkban iskolaorvos, védőnő és fogorvos segíti a diákjaink mindennapi 

egészségi problémáinak megoldását. 

Az iskolaorvos feladata: 
 

1. A gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése 
 

 az iskolai tanulók időszakos vizsgálata. 

 a beteg tanulók háziorvossal egyeztetett fokozott ellenőrzése, 

kiemelt gondozása, szakrendelések, gondozóintézetek 

igénybevételével. Ezen gyermekek egészségesek között történő 

integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása. 

2. Alkalmassági vizsgálatok elvégzése 
 

A gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos iskola-

egészségügyi feladatok ellátása. 
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3. Közegészségügyi és járványügyi feladatok 
 

a) Az iskolai életkorhoz kötött, és a kampányoltások elvégzése és dokumentálása. 

b) A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések 

esetén járványügyi intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről az 

ÁNTSZ illetékes intézetének értesítése. 

 

4. Elsősegélynyújtás 

 

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges 

ellátása, majd a tanuló háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz illetve egyéb 

intézménybe irányítása. 

 

5. Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

 

a) Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti 

Alaptanterv végrehajtásában. 

b) Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 

 

6. Környezetegészségügyi feladatok 
 

Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb 

kiszolgáló helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. 

 

7. Az ellátott gyermekekről, tanulókról nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok 

szerinti jelentések elkészítése. 

 
 

Az iskola-egészségügyi tevékenység keretében a védőnő által önállóan ellátandó 

feladatok 
 

1. Alapszűrések végzése: 

- testi fejlődés (súly, hossz, mellkörfogat), 
 

- pszichomotoros, mentális, szociális fejlődés, 
 

- érzékszervek működése (látásélesség, színlátás, hallás), 
 

- BCG-heg ellenőrzése, 
 

- mozgásszervek szűrése (lúdtalp, gerincelváltozások), 
 

- golyvaszűrés, 
 

- vérnyomásmérés. 
 

2. A gyermekek, tanulók személyi higiénéjének ellenőrzése, testi, szellemi fejlődésük 

ellenőrzése, regisztrálása. 
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3. Elsősegélynyújtás. 
 

4. Az orvosi vizsgálatok előkészítése. 
 

5. A védőoltásokkal kapcsolatos szervezési, előkészítési feladatok elvégzése. 
 

6. A krónikus betegek, magatartási zavarokkal küzdők életvitelének segítése. 
 

7. Részvétel az egészségtan oktatásában elsősorban az alábbi témákban: 
 

a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, egészséges életmód, 

b) betegápolás, elsősegélynyújtás, 

c) családtervezés, fogamzásgátlás, 

d) szülői szerep, csecsemőgondozás, 

e) szenvedélybetegségek megelőzése. 

 

8. Testnevelés, gyógytestnevelés, technikai órák, iskolai helyiségek és környezet 

higiénés ellenőrzésében való részvétel. 

9. Az elvégzett feladatok dokumentációjának vezetése (egészségügyi törzslapok, 

ambuláns napló, védőoltások, szakorvosi beutalások, veszélyeztetettek nyilvántartása 

stb.). 

 Az iskolafogászati tevékenységet ellátó fogorvos feladatai 
 

1. A körzetéhez tartozó gyermekeket - egyénileg és csoportosan - fogászati 

gondozásban részesíti, a preventív és terápiás ellátást a szükségleteknek 

megfelelően végzi. 

2. Tervezi és szervezi a csoportos és egyéni kezelések rendjét. 

3. Évente két alkalommal a rendelőben elvégzi a tanulók csoportos fogászati 

vizsgálatát és kezelését. A további kezelésre szorulókat visszarendeli. 

Szakellátásra (pl. fogszabályozó kezelésre) irányítja a rászorulókat. 

4. Szervezi és irányítja a komplex fogászati megelőző programot. 

 

3. 3. Egészségfejlesztés tanórákon és tanórán kívüli foglalkozásokon 
 

A gyermek- és ifjúságvédelem nevelési és oktatási munkák szerves, mindennapi része. 

Az iskola minden pedagógusa közreműködik a tanulók veszélyeztetettségének a 

megelőzésében és megszüntetésében, ennek során szükség esetén együttműködik a 

gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot 

ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. A mindennapos iskolai 

testedzés elvének gimnáziumunk elkötelezett híve 

A tanulók fizikai állapotát vizsgáló NETFIT-mérések eredményeit a testnevelés 

munkaközösség értékeli a tanév végén készített munkaközösségi beszámolóban. Az 

eredmények alapján tervezi meg a nevelőtestület a következő tanév feladatait. 

Az éves munka tervezésében kiemelt szerepet kapnak az egészségmegőrző programok 
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(ökoiskolai programok, témanapok, véradás szervezése, környezeti neveléshez és 

egészségmegőrzéshez kapcsolódó előadások). 

 

3. 4. A lelki egészség megőrzése 

A lelki egészség megőrzése rohanó világunkban az oktató-nevelő munka talán 

leglényegesebb feladatai közé tartozik iskolánkban. Ebben a kérdéskörben az 

osztályfőnökök szerepe mindenképpen kiemelendő, mivel ők vannak szorosabb, 

mindennapi kapcsolatban a tanulóikkal. A tantestületnek nyitottnak kell lennie a 

felmerülő– átmeneti, vagy tartós – mentális zavarok kezelésében. 

 
A nevelők munkáját intézményünkben iskolapszichológus segíti. saját pszichológusi 

kompetenciáinak megtartásával, fejlesztésével (empátia, a személyiségi jogok 

tiszteletben tartása, nyitottság, elfogadás, szakmai függetlenség). Szakmai és egyéni 

kompetenciahatárain belüli mentálhigiénés feladatokat végez (egyéni/csoportos 

felmérések, szűrések). Igény és szükség szerint bizonyos kulcskompetenciák 

fejlesztésében részt vesz (énkép fejlesztése, tanulás tanítása, kommunikáció fejlesztése, 

életpálya-építés, pályaorientáció). Igény és szükség szerint szűréseket végez a belépő 

osztályokban az esetleges tanulási nehézség, beilleszkedési zavar felismerése 

érdekében. Az iskola (tanár/osztályfőnök, intézményvezető, iskolaorvos, védőnő) 

jelzésére készséggel áll a szülő/gondviselő és a tanuló rendelkezésére a saját szűrése 

által feltételezett probléma megbeszélésére. Szükség és igény szerint tanácsadással 

szolgál a további lépések érdekében (pedagógiai szakszolgáltatásokba irányítás). 

 

 

4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos 

feladatok 

 

4. 1. Általános elvek 
 

A közösségfejlesztés fontos pedagógiai feladat, a közösségi élmény tudatosítása és 

erősítése az iskolai élet egyik meghatározó eleme. A gimnáziumba járó tanulók abban az 

életkorban vannak, amikor már tudatosan kell alakítaniuk kapcsolatukat a közösséggel, 

a társadalommal, felkészülve így a felnőtt életre.  

Nagyváros nagy iskolája vagyunk, így különösen fontos a közösségi nevelés, az 

egymásra való odafigyelés. 

 

4. 2. A közösségfejlesztés területei 

Nemzeti kultúra: 
 

Állami ünnepeinket – március 15., október 23. - iskolai szintű rendezvényeken 

ünnepeljük. Egyéb évfordulókról, történelmi, kulturális eseményekről osztályfőnöki 

vagy szaktárgyi óra keretében emlékezünk meg. Törekednünk kell arra, hogy 

ünnepeinket közel hozzuk a tanulőkhoz, hogy élményszerű, változatos ünneplési 
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formákkal, a tanulók minél szélesebb körének aktív tevékenysége révén valódi 

tartalommal töltsük meg ezeket az alkalmakat. 

Iskolánk évek óta nagy hangsúlyt fektet a szűkebb és tágabb szülőföld megismerésére. 

Minden évben hagyományszerűen szervezünk a Csokonai-napok keretében városi sétát, 

amelyen a szülőváros, Debrecen híres utcáit, épületeit, szobrait, azok történetét 

ismerhetik meg a tanulók. A Csokonai-sír koszorúzása olyan alkalom, amikor 

kapcsolódunk a városi rendezvényhez. 

A téli szünet előtt a tanulók közreműködésével karácsonyi ünnepséget rendezünk. 
 

A diákönkormányzat közreműködésével színes és változatos programokat lehet 

szervezni: például Mikulás-posta, Mikulás-ünnepség a dolgozók gyermekei számára, 

farsangi mulatság, busójárás, Valentin-napi programok, diákönkormányzati nap, nőnap, 

pedagógusnap. 

 

A közösségi élet tere a Csokonai Vizuális Műhely Galériája is, ahol rendszeresen 

teremtünk alkalmat a régió és az ország neves képzőművészeivel való találkozásra. 

A tanórákon is középpontba kerül a nemzeti kultúra ismerete: a magyar kultúra 

kiemelkedő alakjainak tevékenységét minden tanterv középpontba helyezi. 

Tanításmentes napokon az osztályok osztálykirándulásokat szervezhetnek hazánk 

jellegzetes tájaira, városaiba. Az ismeretszerzésen túl a tanulók számára ezek az alkalmak 

közösségformáló hatásúak is. 

Fontosnak tartjuk a határon túli magyar intézményekkel való kapcsolatok kiépítését és a 

meglévő kapcsolatok ápolását (pályázatok, testvériskolai kapcsolatok, közös kulturális 

programok).  

Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz: 
 

Iskolánk tanulóinak lehetőséget teremtünk külföldi kirándulásokon való részvételre, 

melyeken a nyelvtanuláson kívül megismerkedhetnek idegen népek kultúrájával, 

történetével, életmódjával. 

Hosszú múltra visszatekintő finn oktatásunk keretében tanulóink többször utaznak 

Finnországba, ahol egyénileg vagy csoportközösségekben ismerkedhetnek meg a 

finnekkel. 

Több finn iskolával van cserekapcsolatunk. Hagyományosan minden évben hirdetünk 

önköltséges kirándulást iskolánk tanulói, elsősorban az olasz-magyar két tanítási nyelvű 

osztályokba járó diákok számára Velencébe, a karneválra. Telente az iskolai DSE szervez 

sítábort. 

Iskolánk feladatának tekinti, hogy nemzeti kultúránk értékein kívül a számos eltérő 

európai kulturális tradícióval is megismertesse a tanulókat. Mivel hazánknak az Európai 

Unióhoz való csatlakozása után az európai integráció mindennapi realitássá vált és 

jogilag létrejött az „európai polgárság” (European citizenship) fogalma, az erre 
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vonatkozó új ismereteket is beépítettük az iskolai oktatásba. Erre elsősorban a tanórákon 

nyílik lehetőség (magyar, történelem, földrajz, idegen nyelv, művészetek, tánc és dráma), 

azonban az európai polgárrá nevelés nem csak és nem elsősorban tantárgyiasított 

ismeretek megtanításával valósulhat meg, hanem azoknak a készségeknek a 

fejlesztésével, amelyek az önálló döntésekhez, a változó helyzetekben történő 

alkalmazkodáshoz, az Európában elfogadott kommunikációs technikákhoz szükségesek. 

Kommunikációs kultúra: 
 

A kommunikációs kultúra fejlesztése érdekében a gimnáziumban évente megrendezésre 

kerülnek vers- és prózamondó, helyesírási, tehetségkutató versenyek. Ez utóbbin a 9. és 

10. évfolyamos gyerekek zenei, irodalmi bemutatkozása zajlik. 

 

Tanulás:  

 

A tanulás közösségfejlesztő hatása érvényesül a tanulás tanításában, a kooperatív tanulás 

lehetőségeinek bővítésében, az infokommunikációs eszközök kritikus használatának 

elsajátíttatásában. 

 

4. 3. A közösségfejlesztés szervezeti keretei: 

Az iskola a közösségteremtés elsődleges helyszíne hagyományos rendezvényeivel, 

szokásaival, magával a szervezetével. 

Az osztályközösség alakítása, formálása az osztályfőnök irányításával történik 

elsősorban. Az osztályok részt vesznek az iskolai rendezvényeken, képviseltetik magukat 

választott képviselőikkel a diákönkormányzati gyűléseken, megbeszéléseken. 

A szakkörök lehetőséget adnak a közös érdeklődésű tanulók kisközösséggé, csoporttá 

szerveződésére. Igény és érdeklődés szerint alakulnak. Vezetői a gimnázium tanárai. 

Önkéntes csatlakozás szerint szerveződnek. A részvétel feltétele a tantárgy, művészeti ág 

iránt való fokozott érdeklődés és érzék. A jelentkezéssel a tanuló vállalja, hogy a 

foglalkozásokra rendszeresen eljár. 

A diákönkormányzat munkáját tanár segíti. A diákönkormányzat a közösségi együttélés, 

a demokrácia szabályainak gyakorlására ad lehetőséget. A diákok gyakorolhatják a 

demokratikus szervezet létrehozását, a jogok gyakorlását. Megtanulhatják, hogy a 

vezetői munka felelősséggel jár. Önállóan, a közösség kívánságait figyelembe véve 

igényes programokat szervezhetnek. Évente egy alkalommal a diákönkormányzat egy 

tanításmentes napot saját programjai szerint szervez meg. Dönthet saját működéséről, az 

iskolarádió és az iskolaújság szervezéséről is. A diákönkormányzati tevékenységek 

lehetőséget adnak arra is, hogy a tanulók megtanuljanak kulturáltan vitatkozni, 

véleményt nyilvánítani, felelősséget vállalni közösségükért. A diákönkormányzat 

munkáját az intézményvezető által megbízott tanár segíti. 
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5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az 

osztályfőnök feladatai 

 

5. 1. A pedagógusok feladatai 
 

1. Pedagógiai-módszertani felkészültség 
 

 Tanórára, foglalkozásra való felkészülés, a tanítás megtervezése. 
 

 A tanórák, foglalkozások vezetése. 
 

 A tanítás módszereinek kiválasztása, alkalmazása. 
 

 Tankönyvek közti tájékozódás, tankönyvek kiválasztása a mindenkori 

lehetőségek szerint. 
 

 Órai segédanyagok, taneszközök gyűjtése, készítése. 
 

 IKT eszközök használata. 

2. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a 

hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 A tanítás során az egyéni különbségek figyelembevétele. 
 

 A diákok egyéni problémáinak megoldásában segítségnyújtás, egyéni ráhatás. 
 

 Tanulmányi versenyekre való felkészítés, versenyek szervezése. 
 

 Továbbtanulás segítése, pályaválasztási tanácsadás. 
 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű és

veszélyeztetett gyermekek segítése, illetve a megfelelő segítő megtalálása. 

 Tehetséggondozás, tehetségdiagnosztika. 
 

 Részvétel a közösségi munka szervezésében az éves 

munkatervben meghatározottak szerint. 

 

3. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, 

nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, 

osztályfőnöki tevékenység 

 

 Diákönkormányzat munkájának segítése. 
 

 Osztályfőnöki feladatok ellátása. 
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 Iskolai ünnepségek szervezésében, lebonyolításában való részvétel. 
 

 A tanulók egymás közötti kapcsolatainak formálása. 
 

 Gyermekvédelmi feladatok ellátása, hátrányos helyzetű és

veszélyeztetett gyermekek segítése, illetve a megfelelő segítő megtalálása. 

 Részvétel a közösségi munka szervezésében az éves

munkatervben meghatározottak szerint. 

 

4. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó 

önreflexiók 

 

 Pedagógiai program, helyi tanterv készítésében való részvétel. 

 

 Tanórára, foglalkozásra való felkészülés, a tanítás megtervezése. 

 

 Tanári munka értékelése, önreflexió. 

 

 A tanügyi jogi dokumentumok, törvények, rendeletek változásainak 

figyelemmel kísérése. 

 

5. A tanulás támogatása 
 

 Motiválás, az érdeklődés felkeltése és fenntartása. 
 

 Házi feladatok kijelölése. 
 

 Tanulás tanítása, tanulás-módszertani segítség adása. 

 

6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, 

elemzése 

 Tanulók munkájának ellenőrzése, értékelése, osztályozása. 
 

 Dolgozatok feladatainak összeállítása, javítása. 
 

 Vizsgáztatás osztályozó, különbözeti, javító vagy érettségi vizsgán. 

 Iskolai adminisztratív feladatok ellátása. 

 

7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 
 

 Pozitív osztálytermi légkör kialakítása. 
 

 Fegyelmezés, konfliktushelyzetek megoldása. 
 

 Szülőkkel való kapcsolat ápolása: szülői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra 
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tartása stb., iskolai rendezvények együttes szervezése. 

 Kollegiális kapcsolatok ápolása, szakmai munkaközösségben végzett munka, 

nevelőtestületi rendezvényeken, esetmegbeszéléseken, projektekben, team 

munkában, vizsgálatokban való aktivitás, pályázatírás. 

 Tanórák közötti ügyeletek ellátása. 
 

 Nevelést segítő intézményekkel, iskolapszichológussal való együttműködés. 

 

8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 
 

 Tanártovábbképzésen, konferenciákon való részvétel, folyamatos

képzés, önképzés. 

 Kollegiális kapcsolatok ápolása, szakmai munkaközösségben végzett munka, 

nevelőtestületi rendezvényeken, esetmegbeszéléseken, projektekben, team 

munkában, vizsgálatokban való aktivitás, pályázatírás. 

 Órai segédanyagok, taneszközök gyűjtése, készítése. 
 

 

Pedagógiai-pszichológiai és szakjának megfelelő szakirodalom

folyamatos nyomon követése. 

 

5. 2. Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai 
 

1. A munka jellemzői 
 

 Komplex, átfogó – a tanuló egész személyiségére irányul a tevékenysége 

 Differenciált – a személyiség és a közösség fejlesztése folyamán individualizált 

követelményeket támaszt 

 Rugalmas - nincs előírható, részleteiben megtervezhető tananyaga; ellátása 

lényegesen több spontaneitást, rugalmasságot igényel 

 

2. Az osztályfőnöki munka tartalma 

 
Iskolánkban a hagyományos osztályfőnöki munka három fő területet ölel fel. Az 

osztályfőnök teendőinek, kötelezettségeinek egy része adminisztrációs jellegű munka. 

Ilyenek az elektronikus naplóval, anyakönyvekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos 

munkák, a pályaválasztásnak, tanulmányi versenyeknek stb. nyilvántartása, ezekkel 

kapcsolatos összesítések és statisztikák. Az osztályfőnöki munka másik része 

irányító, vezető jellegű feladat. Az osztályfőnök saját hatáskörében jutalmaz, vagy 

büntet, illetve ezeket az eljárásokat kezdeményezi. Felelős az osztálya viselkedéséért, 

az osztálydekoráció elkészítésétől a kiránduláson tanúsított magatartásukig. A teljes 

gimnáziumi vertikumra megtervezi, tanévekre lebontja és határozott pedagógiai  céllal 

tartja az osztályfőnöki órákat, tehát irányítja az osztályközösség nevelését. Az 

osztályfőnöki munka harmadik része szervező, összehangoló funkció. Kapcsolatot tart 
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az osztályba járó tanulók szüleivel, az osztályban tanító tanárokkal, a kollégista tanulók 

nevelőtanáraival, az iskola egészségügyi szolgálatával, képviseli az osztályba járó 

diákok érdekeit, figyelemmel van a tanulók szociális helyzetére, egészségügyi 

állapotára stb. Ezeket a feladatokat összehangoltan kell ellátni. 

 

Az osztályfőnök feladatai 

1.  A tanulmányi munka figyelemmel kísérése: 
 

a) Beszámolót készít a félévi, illetve év végi osztályozó értekezletre a következő 

szempontok alapján: 

 

 a kezdő (9.) évfolyamon az osztály teljesítményének összevetése az általános iskolai 

eredményekkel,

 a 10., 11., 12. évfolyamokon az osztály teljesítményének összevetése az osztály 

korábbi eredményeivel,

 11. évfolyamon az osztály teljesítményének értékelése a

tantárgyválasztási követelmények tükrében,

 a 12. évfolyamon az osztály teljesítménye a továbbtanulás, az érettségi vizsgák 

tükrében,

 minden évfolyamon beszámol a hiányzások mértékéről,

 minden évfolyamon beszámol az osztály közösségi munkájáról,

 minden évfolyamon beszámol a kimagaslóan, illetve a gyengén teljesítő tanulókról.



b) Év közben - szükség esetén - él a dicséretek, illetve az elmarasztalások lehetőségével. 
 

c) Legkésőbb félév, illetve év vége előtt 30 nappal az ellenőrző útján értesíti az elégtelen 

osztályzatra álló tanulók szüleit. 

d) Igazolatlan hiányzás esetén értesíti a tanuló szüleit és felhívja figyelmüket a további 

hiányzások következményeire. 

2.  Az osztály magatartásának, szorgalmának, az osztály közösségi életének figyelemmel 
kísérése: 

 

a) Az osztállyal és az osztályban tanító tanárokkal történő megbeszélés után javaslatot 

tesz a félévi és az év végi magatartás és szorgalom osztályzatokra. 

b) Év elején az első osztályfőnöki órán megismerteti a tanulókkal a házirendet, felhívja 

a figyelmet az esetleges változásokra. Folyamatosan ügyel a házirendben foglaltak 

betartására, különösen a késésekre és a hiányzásokra. 

c) Folyamatosan figyeli osztálytermének és a terem berendezésének állagát, azonnal 

jelzi az iskolavezetésnek a hiányosságokat, rongálásokat, illetve intézkedik azok 

megjavíttatásáról. 

3.  Adminisztrációs, dokumentációs tevékenység: 
 

a) Elektronikus napló vezetése. 
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b) Ellenőrzők félévenkénti összevetése az elekktronikus naplóval. 
 

c) A hiányzások havonkénti, félév végi, illetve év végi nyomon követése. 
 

d) Félévi értesítők, év végi bizonyítványok kitöltése, kiadása. 
 

e) A javítóvizsgákkal, az osztályozó vizsgákkal kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 
 

f) Érettségivel, felvételivel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. 
 

g) Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy az intézmény legfontosabb dokumentumait 

(pedagógiai program, házirend, az éves munkaterv) mind a tanulók, mind a szülők 

megismerhessék. 

4. Az iskola hagyományrendszeréhez, munkatervéhez kötődő tevékenységek: 
 

a) A 9. osztály osztályfőnöke az év elején bemutatja az iskola hagyományait, 

hagyományos rendezvényeit. 

b) Külön hangsúlyt fektet a hagyományos eseményeken való részvételre. 
 

c) A hagyományos rendezvényeken felügyeli saját osztályát. 
 

5.  Az osztályfőnöki órák tervezésével, megtartásával kapcsolatos teendők: 
 

a) Összeállítja és elkészíti az osztályfőnöki órák tervezett tematikáját. 
 

b) A tervezett témákról beszélgetést folytat, illetve vitát vezet az osztályfőnöki órákon. 
 

c) Az első osztályfőnöki órán ismerteti a tanulókkal az intézmény éves munkatervét, 

majd a továbbiakban rendszeresen tájékoztatja az osztályt az iskolavezetés, illetve a 

nevelőtestület határozatairól. 

d) Az osztály diáktitkára révén az osztályfőnöki órákon tájékoztatja az osztályt a 

diákönkormányzati határozatokról, tevékenységekről. 

e) Elvégzi a szükséges adminisztrációs tevékenységet. 
 

6.  A diákönkormányzat támogatása, tanácsadás. 
 

a) Minden év elején tevékenyen részt vesz az osztály, illetve az iskolai 

diákönkormányzat vezetőségének megválasztásában. 

b) Az osztály előtt legalább havonta egyszer, de lehetőleg minden iskolai Diáktanács-

ülés után beszámoltatja a diákönkormányzati képviselőket. 

7.  Szülőkkel való kapcsolattartás: 
 

A szülőkkel személyesen (fogadóóra, szülői értekezlet), telefonon vagy elektronikus 

úton rendszeres kapcsolatot tart fenn. A tanulók tanulmányi előmeneteléről, 

magatartásáról, hiányzásairól írásban (ellenőrzőben, levélben.) tájékoztatja a szülőt 

Egy évben legalább két szülői értekezletet tart. 
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6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos tevékenység helyi rendje 

 
 

6. 1. Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenység 
 

Az iskola az elvárásait két területen fogalmazza meg a gyerek iránt: a magatartás és a 

tanulmányi teljesítmény terén. Az értékek és a normák e két csoportját a pedagógiai 

tevékenységnek összhangba kell hoznia a gyerek szükségleteivel, törekvéseivel, egyéni 

jellemzőivel. 

Az intellektuális ösztönzés mellett az elfogadó, biztonságot és bizalmat sugárzó érzelmi 

légkör biztosíthatja a nehézségek leküzdését. 

A felvételkor vagy a gimnáziumi tanulmányok ideje alatt derülhet ki, hogy a tanuló 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd. Ha már rendelkezik pedagógiai 

szakszolgálat által kiadott szakvéleménnyel, akkor az abban foglaltak szerint a tanuló 

előrehaladását szakember illetve szaktanár által készített egyéni fejlesztési tervek, 

tanmenetek segítik. A tanítási órákon a fejlesztési terveknek megfelelő differenciálást 

alkalmaznak a szaktanárok. 

A tanároknak észre kell venni, ha a tanuló fejlesztésre szorul; ebben az esetben szakértői 

segítséget kell kérni az intézményvezető közreműködésével. 

A szakvéleményben előírtaknak megfelelően az iskola a pedagóiai szakszolgálat 

segítségével megszervezi a rendszeres fejlesztő foglalkozásokat.  

 

6. 2. A  sajátos  nevelési  igényű  és  beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  
nehézséggel   küzdő tanulók nevelése, oktatása 
 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását 

elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő, integrált oktatásuk. 

Az együttnevelést  megvalósító  intézmény  többet  vállal, magasabb értéket  kínál,  mint 

részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval 

való együtthaladása tekinthető. 

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium minden évben tart felvételi vizsgát a 

belépni kívánó tanulók számára. Intézményünkbe tehát a szakmai alapdokumentumban 

meghatározottak szerint a sajátos nevelési igényű tanulók közül azokat fogadjuk, akikről 

a felvételin az derül ki, hogy mentális adottságaik és képességeik alapján az iskola helyi 

tantervében meghatározott követelményeket nagy valószínűséggel teljesíteni tudják 

majd. Iskolánk tanulóiként – állapotukhoz és egyéni adottságaikhoz igazodva – megilleti 

őket a jog, hogy ép társaikkal együtt részt vegyenek a tanítási órákon és a tanórán kívüli 

tevékenységekben.  

Ahhoz, hogy sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulóink beilleszkedése, mindennapi iskolai tevékenysége, 

előmenetele sikeres lehessen, számos körülményt szükséges tekintetbe venni a felvállalt 



23  

feladatok teljesítése közben. A legfontosabb tényezők: 

– Az iskolaközösség tagjainak tudati formálása annak érdekében, hogy a közösség 

(pedagógusok, tanulók, szülők, egyéb alkalmazottak) elfogadó, empatikus és segítőkész 

legyen. 

– A tanulók egyéni adottságaiknak és állapotuknak megfelelő bánásmódban, számukra 

és az általuk alkalmazható és eredményeket hozó eljárásokban, módszerekben 

részesülhetnek. 

– Képességeik fejlesztése érdekében különféle, a részképességeiket javító 

megsegítésben részesülhessenek a számukra biztosított egyéni fejlesztő 

foglalkozásokon. 

– Biztosítani kell a szakértői véleményben javasolt hosszabb felkészülési időt a 

számonkérések és az érettségi vizsga idején. 

– Szakértői vélemény alapján a mentesítés lehetősége egyes tantárgyakból, 

tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. Egyéni foglalkozás, szükség esetén 

egyéni fejlesztési terv készítése. 

– Az infrastrukturális adottságok gondozása, fenntartása, karbantartása (lift, rámpa, 

mosdóhelyiség). 

 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók nevelése-oktatása és fejlesztése három nagy tevékenységi körben zajlik. 

– A többi tanulóval együtt részt vesznek a tanórákon, az ott tanító pedagógusok 

ugyanúgy, de egyéni adottságaikat figyelembe véve oktatják, számon kérik, ellenőrzik 

őket. 

– Az iskola tanárai – az egyéni igényekhez igazodva – a tanítási órán kívül foglalkoznak 

a tanulókkal (egyénileg vagy kis csoportokban). 

– A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában és elsősorban 

fejlesztésében részt vesz a tanuló fogyatékosságának típusához igazodó 

szakképzettséggel rendelkező gyógypedagógiai tanár, illetve terapeuta. Szükség esetén 

segíti és tanácsokkal látja el az iskola pedagógusait például a környezet kialakítását, a 

speciális segédeszközök és módszerek kiválasztását illetően. 

A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulókat befogadó pedagógiai környezet kialakításával, az integrált neveléssel 

intézményünkben olyan pedagógiai többlet keletkezik, amely minden tanuló 

oktatásában-nevelésében fontos szerepet játszik. Az integrált oktatás ugyanis a 

fogyatékkal élők elfogadását, a másság iránti empátia és tolerancia növekedését, a 

sajátos bánásmódot igénylő társakkal való együttélés pozitív mintáit erősíti meg. E 

normák a demokratikus társadalom fontos alapértékeit képviselik, melyeknek ily módon 

intézményünk átfogó nevelési céljai között kell szerepelniük. 
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6. 3. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program 
 

A gyermek magatartásával, teljesítményével kapcsolatban elvárások fogalmazódnak 

meg a tanár, a szülő, esetleg a gyermek részéről. Ha az elvárásnak képes megfelelni, 

sikert ér el, ha a teljesítménye a kívánt szint alatt marad, kudarc éri. A kudarc a 

tevékenység sikertelenségekor, a cél elérésének meghiúsulásakor átélt negatív emóció. 

A kudarcsorozat hatására csökkenhet az igényszint. Megkezdődnek az egyes órákról 

való távolmaradások, esetleg a sorozatos hiányzások, felmerül a lemorzsolódás 

veszélye.  

Fel kell deríteni a sikertelenség okait a szaktanárok, az osztályfőnök és a szülők 

segítségével. Törekedni kell arra, hogy a felderített hiányosságokat ne kudarcként élje 

meg a tanuló, hanem azok pótlását elvégzendő külön feladatnak tekintse, melyre neki a 

továbbiakban szüksége lesz. 

Az elsődleges feladat a tanulási kudarcnak kitett tanulók azonosítása. Ezért fokozott 

figyelmet kell fordítani a kritikus csoportokra (kritikus csoport: a bemeneti mérések 

alapján valószínűsíthető a tanulási kudarc vagy az iskolai átlagnál jelentősen gyengébb 

a teljesítmény), továbbá az évismétlőkre, a teljesítményben jelentős visszaesést mutató 

tanulókra és a sokat mulasztó diákokra. A szaktanároknak legkésőbb a novemberi szülői 

értekezlet időpontjáig jelezni kell, ha úgy ítélik meg, hogy valamely tanulójuk tanulási 

kudarcnak van kitéve.  

A tanulók teljesítményének javulását az alábbiak segítik: 

- Világos és teljesíthető elvárásokat kell támasztani. 

- Személyre szóló, kiegészítő házi feladatokkal, tanácsokkal lássuk el a tanulót. 

- Türelmi időt kell biztosítani a felzárkózáshoz. 

- Legyen megtervezett, jól előkészített a számonkérés. 

- Lehetőséget kell biztosítani a hiányosságok pótlására.  

- Szükség esetén tanórán kívüli – iskolai keretben szervezett – foglalkozást kell 

biztosítani. 

- Rendszeres konzultációt kell tartani a szülőkkel, osztályfőnökkel. 

 

6. 4. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység 
 

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 2011. óta Akkreditált Kiváló 

Tehetségpont, 2016 októbere óta Európai Tehetségpont. 

 

Az oktatásnak valamennyi gyermek igényét ki kell elégítenie, mindenki a képességei 

szerinti oktatásban részesülhet. A tehetséges diákok tanárai és szülei ugyanazt akarják: 

a lehető legtöbbet és legjobbat nyújtani a tehetséges gyerekeknek. Reális veszély lehet, 

hogy a tehetségesnek tartott diákokat gyakran túlterheljük. A versenyeztetés, a jó 

értelemben vett menedzselés, pozitív terhelés csak egy határig fejlesztő hatású. Egy  

ponton túl a kellemes, serkentő hatású versenyizgalom helyébe a 

teljesítménykényszerrel együtt járó görcsösség, feszültség lép. 
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Nagyon jól kell ismerni ahhoz diákjainkat, hogy megtaláljuk e tekintetben is az 

optimális egyensúlyt. Természetesen igen fontosnak kell tartanunk a jó szellemű 

versengést: általa a tehetség kibontakoztatásához a lelki tényezőket (kitartás, feladat 

iránti elkötelezettség, igényszint emelése, kudarcok elviselésének képessége) 

célirányosan lehet fejleszteni. 

Kit tekintünk tehetségesnek? A tehetségazonosítás módszerei például a következők 

lehetnek: 

a) tehetségazonosítás az iskolai teljesítmény alapján (praktikus, ugyanis osztályzatokat 

kapnak a tanulók) 

b) pszichológiai vizsgálatok révén történő azonosítás (intelligenciatesztek; kreativitás- 

tesztek; képességvizsgálatok; személyiségvizsgáló eljárások; tanulással foglalkozó 

vizsgálatok) 

c) versenyeredmények szerinti tehetségazonosítás 
 

 

Pedagógusként fontos feladatunk, hogy észrevegyük, kiválasszuk a tehetséges 

tanulókat, segítsük őket abban, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki magukból.  

A tehetséggondozás célja: 
 

a) személyiségfejlesztés (érett, a társadalomba beilleszkedni tudó személyek 

„értékelése”) 
 

b) egészségnevelés (az „ép testben ép lélek” s inverze: „az ép lélek, ép testben” jegyében) 
 

c) pályaorientáció: felkészíteni arra a pályaterületre, mely felé specifikus tehetsége 

alapján javasolható 

d) kimagasló teljesítmények menedzselése: publikálási, szereplési, versenyzési 

lehetőség biztosítása 

e) képességfejlesztés, lexikális és gyakorlati ismeretek nyújtása, motiválás stb. 
 

A képességeket a tantervi témák, tananyagok elsajátítása, a személyiség sokoldalú és 

harmonikus fejlesztése érdekében kell kibontakoztatnunk. Fontos szem előtt tartani a 

tanulói tevékenységre alapozott tanórai és tanórán kívüli tevékenységek egymásra 

építettségét a képességfejlesztés érdekében. Az iskolákban a nevelő-oktató munka 

szükségszerűen közösségekben folyik. Jellemző, hogy heterogén tanulócsoportokkal 

foglalkozunk akár kisebb, akár nagyobb létszámú osztályokban. A tanítás 

eredményessége nagymértékben attól függ, hogy a tanár mennyire tudja az egyes tanuló 

tudását, képességeit maximálisan fejleszteni az osztályközösségben úgy, hogy 

mindegyik, a gyengék is, a jók is egyaránt fejlődjenek. Ezért nagyon lényeges a 

képességek differenciált fejlesztése. 

Figyelnünk kell a tanulási folyamat közvetett és közvetlen irányításának arányaira, a 

reproduktív és az alkotó gondolkodás helyes arányainak biztosítására. A tanulókkal való 

differenciált foglalkozást meg kell hogy előzze a tanulók képességeinek, tudásának, 
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előismereteinek alapos megismerése. A tanárnak állandóan és folyamatosan kell 

tájékozódnia a tanulási folyamat eredményességéről. Ennek ismeretében tervezheti meg 

a tanulóra szabható egyéni munkát, azt a tevékenységrendszert, ami a legsikeresebben 

fejlesztheti a tanuló képességeit. A differenciálás tehát a tanulás megszervezésének az 

a módja, amely lehetővé teszi, hogy a pedagógus a tanulók közötti egyéni különbségek 

figyelembevételével határozza meg a tanulás tempóját és módszereit. 

A tanulási folyamat minden szakaszában többször meg kell győződni a tanuló 

előrehaladásáról, tudásáról, képességeinek fejlődéséről. Szembesíteni kell a 

követelményekkel, tudatosítani kell a tanulókban az elvárásokat: csakis így lehet 

folyamatosan tervezni az adekvát tevékenységet, ami képességeit fejleszti. 

A differenciált foglalkozás legfőbb célja, hogy a gyenge és a jó tanulók egyaránt 

eljussanak teljesítményük maximumához. Különösen az alapvető szintek 

(kommunikációs képességek, minimumkövetelmények) fejlesztésére kell a gyengék 

esetében nagy gondot fordítani. A tanítási órán központi szerepe van a tanulói 

tevékenységnek, ami a képességfejlesztés pedagógiai céljait szolgálja. Ez lényeges 

motivációs bázist is jelent tanítványaink számára a megismerés öntevékeny módjához. 

Megismerteti őket a feladatvállalás, az önálló teljesítés élményével, megismerik a 

csoportban végzett munka jellemzőit, mert mindenkinek a munkája előkészítője és 

függvénye is mások tevékenységének. Ezek a tanulási szituációk számtalan pedagógiai 

és szakmai lehetőséget rejtenek a képességek fejlesztésére. 

A differenciált oktatás formái: az idegen nyelvi csoportok szervezése (sávos rendszer, 

nívócsoportok), a csoportbontás, a különböző tantárgyakból indított emelt vagy 

középszintű érettségire felkészítő foglalkozások, illetve a meghatározott 

osztályprofilok. Így a tehetséges, jó képességű tanulók számára biztosítjuk a megfelelő 

tevékenységi formákat, szervezeti kereteket képességeik maximális 

kibontakoztatásához. Ilyen szervezeti keretek még a szakkörök, az egyéni 

foglalkozások, tömegsport foglalkozások, múzeum- és tárlatlátogatások stb. Ez 

utóbbiak már lehetnek tanórán kívüli foglalkozások is, melyek viszont az iskolai nevelő-

oktató munka szerves részei.  

 

6. 5. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás értékelése 

A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal való foglalkozás sikerességét rendszeresen 

értékelni kell: félévkor és tanév végén a szaktanárok készítik el a csoportjaikra 

vonatkozó értékelést az intézményvezető által megadott szempontsor alapján, mely 

tartalmazza a lemorzsolódási mutatókat, a verseny- és egyéb eredményeket. A 

szaktanári értékeléseket a munkaközösség-vezető összesíti a félévi illetve az év végi 

munkaközösségi beszámolóban. 
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7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai 

gyakorlásának rendje 
 

A tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére 

diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek tevékenysége a diákokat érintő 

valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat akkor járhat el az intézmény egészét 

érintő ügyekben, ha megválasztásában a tanulók több mint 50%-ának képviselete 

biztosítva van. 

A diákönkormányzattal folyamatos kapcsolatot tartanak: az intézményvezető, az 

intézményvezető-helyettesek, a diákönkormányzatot segítő tanár. A diákönkormányzat 

– a tanulóközösség által elfogadott, és a nevelőtestület által jóváhagyott – szervezeti és 

működési rendje az iskolai SZMSZ mellékletében található. 

 

 A diákönkormányzat szervezeti felépítése 
 

A diákönkormányzat tagja minden olyan iskolai diák, aki beiratkozott nappali 

tagozaton a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnáziumba. 

Alapegysége az osztály. 
 

Az osztály megválasztja saját DÖK képviselőjét minden évben egy teljes tanévre. Ha 

nincsenek megelégedve munkájával, illetve a képviselő nem szeretné a továbbiakban 

vállalni a tisztséget, leváltásra kerül sor, és új képviselőt neveznek ki helyette. A 

képviselő leváltását az osztály tagjai kezdeményezhetik, és az osztály tagjainak 50%-a 

+1 szavazat szükséges a megbízáshoz vagy visszavonáshoz. 

A diákönkormányzat legmagasabb fóruma a küldöttközgyűlés, ami évente legalább 

kétszer ülésezik, de a tagok 1/3-ának a kérésére bármikor összehívható. 

A két küldöttközgyűlés között az önkormányzat munkáját a DÖK vezetőség irányítja, 

mely az osztályok által javasolt és/vagy választott, delegált képviselőkből alakul. A 

közgyűlés nyilvános, azon bármely tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, 

javaslatait. Napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni. 

A DÖK-vezetőség az osztály képviselőiből és a képviselők által választott elnökből 

tevődik össze. Havonta legalább kétszer (a rendezendő programoktól, és az iskolai 

problémáktól függően), ülésterv alapján végzi munkáját. Döntéseiket nyílt szavazással, 

szótöbbséggel hozzák. 

Döntési jogköre kiterjed: 

- saját működésére és hatásköre gyakorlására, 

- a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználására, 

- egy tanítás nélküli munkanap programjára, 

- tájékoztatási rendszerének létrehozására és működtetésére, 

- vezetőinek, munkatársainak megbízására. 
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Véleményezési joga van: 

- az intézmény SZMSZ-ének elfogadásakor és módosításakor, 

- a házirend elfogadásakor és módosításakor, 

- a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor. 

- a tanításmentes napok programjának összeállításában 

- a tanórán kívüli rendezvények, ünnepek szervezésében; 

- pályázatok, versenyek kiírásában. 

- az iskolai sportkör működési rendjének megállapításában 

 

A tanulók vélemény-nyilvánításának formái: 
 

- a diákönkormányzat vezetőségének megbízottja képviseli tanulótársait az iskola 

vezetősége, a nevelőtestület, valamint az iskolaszék értekezleteinek vonatkozó 

napirendi pontjainál, 

- az osztályközösségek a problémák megoldására megbízott diákjaik révén képviselik 

a tanulócsoportot az intézmény vezetőjénél, 

- a tanulók gondjaikkal, kéréseikkel közvetlenül is felkereshetik az intézményvezetőt. 

 

Az intézmény tanévenként megadott időben és helyen biztosítja a diákönkormányzat 

zavartalan működésének feltételeit. 

 

8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának 

formái 

 
A tanulói személyiség harmonikus fejlesztésének elengedhetetlen feltétele a tanulót 

nevelő felnőttek, és a pedagógus közösség valamint a tanuló együttműködése. Ennek 

alapja a gyermek iránt érzett közös nevelési felelősség. Feltétele a kölcsönös bizalom és 

őszinteség. 

 

8. 1. A szülőkkel való kapcsolattartás formái 

A szülő joga különösen, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai 

programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, ezért iskolánk 

bármely döntéséről, intézkedéséről, ami a tanulót érinti, az elektronikus napló és az 

ellenőrző útján, illetve telefonon, elektronikus vagy postán küldött levélben tájékoztatja 

a szülőt. A tanuló nevelésében az alapvető jogok és kötelességek, így a felelősség is a 

szülőt illetik. A gimnáziumi pedagógusok kiegészítik a családban folyó nevelést azzal, 

hogy segítik a tanulónak a társadalomba való sikeres beilleszkedését. A család és az 

iskola közötti kapcsolattartás és folyamatos párbeszéd elősegíti a gimnáziumi nevelő- 

és oktatómunka alapfeltételeinek (nyugodt munkakörülmények, a tanulók 

középiskoláshoz méltó magatartása, munkafegyelme, motiváltsága) megteremtését.  

 

 Az együttműködés konkrét formái 
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Az osztályfőnök igyekszik minden szülőt személyesen is megismerni az első tanév 

elején tartott szülői értekezleten. A kollégiumi nevelőkkel is minél hamarabb felveszi a  

személyes kapcsolatot. Minden osztályban rendszeresen tartunk szülői értekezletet. Az 

első évfolyamon évente háromszor, az utolsón évente négyszer, a 10. és 11. évfolyamon 

minden félévben egyszer. Szülői értekezletet szükség esetén – akár nevelői, akár szülői 

kezdeményezésre – bármikor össze lehet hívni. A 9. osztályosok szülei általános 

tájékoztatót kapnak az iskolánkban folyó tanulási és szabadidős tevékenységekről, a 

gimnáziumi követelményekről, a tanulók jogairól, kötelességeiről. A 12. évfolyamon az 

érettségi vizsgákról és a továbbtanulási lehetőségekről tájékoztatjuk a szülőket. 

A szülői értekezletek és összevont fogadóórák időpontját az iskolai éves munkaterv 

tartalmazza, melynek véglegesítése után az osztályfőnökök beíratják a tanulók 

ellenőrzőjébe az időpontokat. 

Tartható még kötetlenebb – esetleg fehér asztal melletti – szülő–nevelő találkozó is. A 

szülők, családtagok és a pedagógusok találkozásaira teremtenek alkalmat a nagyobb 

szabású hagyományos iskolai rendezvények (pl. szalagavató, ballagás, alapítványi 

gála). 

 

A szülők a szaktanárokkal és az intézményvezetővel az összevont vagy a személyes 

fogadóórákon, illetve más, előre egyeztetett időpontban is beszélhetnek. A találkozót 

mindkét nevelő fél vagy a tanuló is kezdeményezheti. Szükség szerint az osztályfőnök 

segíti a szervezést. 

Gimnáziumunkban Szülői Szervezet működik a család és iskola közötti kapcsolattartás 

legfontosabb fórumaként. 

 

8. 2. A tanulókkal való kapcsolattartás formái 

A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról 

az iskola intézményvezetője, a diákönkormányzat felelős vezetője, az osztályfőnökök 

és a szaktanárok tájékoztatják: az iskola intézményvezetője legalább évente egyszer a 

diákönkormányzat közgyűlésen, valamint a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, a 

diákönkormányzat vezetője alkalmanként a diákönkormányzat vezetőségének ülésén, 

az osztályfőnök folyamatosan az osztályfőnöki órákon. A tájékoztatásra felhasználható 

az elektronikus napló, az aulában működő elektronikus hirdetőtábla, az iskolarádió és a 

közösségi média is. 

A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg, 

illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, a 

nevelőkkel,  a nevelőtestülettel, illetve a Szülői Szervezettel. 

 

8. 3. Az intézmény külső partnereivel való kapcsolattartás formái 

Fontos a kapcsolat az általános iskolákkal. Novemberben nyílt napot szervezünk, 
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melynek programjai révén a nyolcadikos tanulók és szüleik megismerkedhetnek az 

iskolával, a képzési területekkel, tanárainkkal és diákjainkkal. Versenyeket és felkészítő 

foglalkozásokat szervezünk az érdeklődő nyolcadikos tanulóknak, segítve ezzel a 

középiskolai felvételire való készülésüket. Szívesen látogatunk el bemutatni 

intézményünket az ezt igénylő általános iskolákba. Együttműködési megálapodásunk 

van a Fazekas Mihály Általános Iskolával, a két iskola német nyelvi munkaközössége 

közös programokat szervez a tanulók számára. 

A határon túli középiskolákkal is keressük a kapcsolatokat. Kihasználjuk a tanulmányi 

kirándulások és a pályázatok kínálta lehetőségeket. Testvériskolai kapcsolatunk van a 

kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceummal, közös programok és pályázatok 

révén igyekszünk minden évben megvalósítani egy-egy diákcserét. 

Az idegen nyelvi képzést segíthetik a külföldi tanulmányutak és a külföldi iskolákkal 

való kapcsolatok. Keressük a pályázati lehetőségeket nemzetközi diákcserék 

szervezéséhez. 

Jó kapcsolatot ápolunk a felsőoktatási intézményekkel. A Debreceni Egyetem több 

tanszékével szakmai kapcsolatunk van. Igény és lehetőség szerint biztosítjuk a 

Debreceni Egyetem hallgatóinak a pedagógiai gyakorlat teljesítését. Szívesen fogadjuk 

a felsőfokú intézmények képviselőit, hogy bemutassák képzési kínálatukat. 

A közösségi szolgálat teljesítése céljából több szervezettel kötöttünk együttműködési 

megállapodást. A szervezetekkel való kapcsolattartást intézményvezető-helyettes 

koordinálja. 

 

8. 4. Fejlesztési lehetőségek 
 

- szülők által tartott osztályfőnöki órák, ismeretterjesztő előadások 
 

- közös programok szervezése (színház-, mozi- és hangverseny-látogatás, 

sportprogramok, kirándulások, külföldi vendégek fogadása, kiállítások szülők 

részvételével, stb.) 

- tanácsadás szülőknek nevelési problémáik megoldásához (az iskola pszichológusa, 

fejlesztő pedagógus, iskolaorvos bevonásával) 

- bemutató órák a szülők számára 

 

9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai és a szóbeli felvételi vizsga követelményei 

 

9. 1. A tanulmányok alatti vizsgák fajtái 

A tanulmányok alatti vizsgák a következők lehetnek: 

 
 a javítóvizsga,

 az osztályozóvizsga,
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 a különbözeti vizsga.

 
Az osztályzatok megállapításához kötelező vizsgát tennie: 

 
 a magántanulónak 

 a tantervi követelményeknek egy tanévnél (az előírtnál) - engedéllyel - rövidebb idő 

alatt eleget tévő tanulónak,

 jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, s emiatt érdemjeggyel nem 

osztályozható tanulónak, amennyiben azt a nevelőtestület engedélyezi számára,

 másik iskolából való átvétel esetén a felvételről szóló határozatban foglaltak szerint

 képzési típus váltása esetén, amennyiben a képzési típus tantárgyi követelményei ezt 

megkívánják

 független vizsgabizottság előtt tett vizsga esetén.

 
Lehetséges vizsgáznia: 

 
 annak a tanulónak, akinek külföldön folytatott tanulmányok miatt tanulói jogviszonya 

szünetelt, és az adott évfolyam tantervi anyagából vizsgázni kíván

 bármely tanulónak, aki szüleivel együtt gyakorolja az osztályozóvizsga letételére 

vonatkozó jogát (pl. előrehozott érettségi vizsga feltételeként).

 

Csoportváltás miatt előírt különbözeti vizsgát szintén a tanévkezdet előtt kell teljesíteni. 
 

Az osztályozóvizsga szervezésében és lebonyolításában – ugyanúgy, mint bármely más, 

a tanulmányok alatt tett vizsga (pl. javító-, vagy különbözeti vizsga) esetén – a 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet által meghatározott előírásait kell alkalmazni. 

 

 

 A tanév rendjébe illesztett vizsgaidőszakok: 

 

 a tanévkezdést megelőző hét (augusztus utolsó hete): teljes év (évek) tantervi 

anyagából  (jelentkezési határidő: június 30.)

 az első félév végét megelőző hónap (az első félév anyagából)

 április közepe: azon tanulóink számára, akik előrehozott érettségit kívánnak tenni a 

tárgyév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában (jelentkezési határidő: február 

15).

 a tanév végét megelőző hónap (a teljes tanév vagy a második félév anyagából) 

A javítóvizsgák időpontját jogszabály határozza meg: az augusztus 15-től augusztus 

31-ig terjedő időszakban kell megszervezni. 

A tanulmányok alatti vizsga követelményei az adott osztály (tagozat) helyi tantervi 

követelményeivel azonosak. 

A számonkérés formája minden tantárgy esetében a középszintű érettségi 

vizsgaleírásnak megfelelő (írásbeli és/vagy szóbeli vagy gyakorlati, kivéve a 



32  

testnevelést, amelyből csak gyakorlati vizsga van és a stílustörténetet, melyből csak 

szóbeli.) 

A vizsgákat az intézményvezető-helyettes koordinálja, aki a tanuló osztályfőnökét 

megbízhatja a vizsga (vizsgák) előkészítésével. 

 

 Írásbeli vizsga 
 

A szabályok szerint: egy nap maximum 2 írásbeli vizsga tehető, közben pihenőidőt 

biztosítva a vizsgázó részére. 

Az írásbeli vizsga időtartama vizsgatárgyanként (évfolyamonként) maximum 45 perc, 

magyar nyelv és irodalomból maximum 60 perc. 

 
 

 Szóbeli vizsga 
 

A szóbeli vizsgákat a tanuló háromtagú bizottság előtt teszi. 
 

A bizottság tagjai: a kérdező tanár, a tantestület egy tagja (lehetőleg a tantárgynak 

megfelelő szakos) és a vizsgaelnök (intézményvezető, -helyettes, osztályfőnök, 

pedagógus kolléga). 

A szóbeli vizsga időtartama vizsgatárgyanként 15 perc, amely előtt 30 perc 

gondolkodási idő biztosítása kötelező. Az élő idegen nyelv szóbeli vizsgája előtt nincs 

felkészülési idő. 

Az osztályozóvizsgáról jegyzőkönyv készül, amely mellé csatolni szükséges az írásbeli 

dolgozatokat. 

 
 Az értékelés rendje 

 

Az osztályzatok a következő teljesítmények szerint alakulnak: 

 

0-34%   elégtelen 

35-54%  elégséges 

55-69%  közepes 

70-84%  jó 

85-100% jeles 
 

9. 2. A szóbeli felvételi vizsga követelményei 
 

Szóbeli meghallgatáson azoknak kell megjelenni, akik a humán, az emelt óraszámú 

történelem, a két tanítási nyelvű, az emelt óraszámú biológia vagy az emelt szintű nyelvi 

képzésre jelentkeznek. 

A kérdések, feladatok a NAT 8. évfolyamának követelményeihez igazodnak, a felvételi 

tájékoztatóban minden évben megjelennek. 
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A szóbeli felvételi vizsga részletes követelményeit az 1. számú melléklet tartalmazza. 

 

 

10. A felvétel és az átvétel helyi szabályai 
 

Az intézménybe felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, ami írásbeli jelentkezés alapján 

történik. 

 

10. 1. A felvétel helyi szabályai 
 

Az iskola a felvétel előtt tájékoztatja a jelentkezőket és szüleiket az iskola képzési 

rendszeréről, kínálatáról, a felvételi formájáról és menetéről. Ezek az információk 

elérhetőek az iskola honlapjáról, a pályaválasztási ismertetőből, valamint személyesen  

nyílt napon, illetve a tanév során bármikor tájékoztatjuk iskolánkban az érdeklődőket. 

A felvételről az iskola intézményvezetője dönt a szaktanárok véleményének kikérésével. 
 

Az iskola a felvételi követelményeket a felvételi tájékoztatóban hozza nyilvánosságra, a 

tanév rendjében meghatározott időben. Gimnáziumunk a jelentkezők elbírálásánál a 

tanulók általános iskolai eredményeit, illetve a felvételi vizsgákon (a rendes felvételi 

eljárást megelőző egységes írásbeli és szóbeli) elért eredményeket veszi figyelembe. A 

felvételi helyi szabályairól és a képzési szerkezetről a nevelőtestület - az előző évek 

jelentkezési arányait figyelembe véve - minden év szeptember végéig dönt. 

A rendes felvételi eljárás során a pontszámok alapján kialakult rangsor alapján 

nyerhetnek felvételt a jelentkezők. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt . ) 51.§-ában 

meghatározottak szerint a sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben 

biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítjuk 

az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga 

szervezésével alkalmazkodunk az adottságaihoz. A pontszámítás során figyelembe 

vesszük az egyes tantárgyak vagy tantárgyrészek értékelése és minősítése alóli 

mentesítéseket, amennyiben azt a szülő írásban kéri, s kérését a szakvéleménnyel 

alátámasztja.  

 

A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül előnyben 

részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, 

akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének 

településén található. Ezt követően a sportolók számára meghirdetett csoportban azt, aki 

igazolt sportoló. Továbbá a felvételi rangsorban előnyt élvez az, akinek a központi 

írásbeli vizsgán szerzett pontszáma magasabb. Ha a központi írásbeli vizsga pontszáma 

is azonos, akkor előnyt élvez a magasabb pontszámú matematika eredmény. Ha a 

matematika eredménye is azonos, akkor a jobb szóbeli teljesítmény számít. 

A rangsorolásban „elutasítva” szerepelnek azok, akiknek nincs érvényes jelentkezési 

lapjuk, a felvételi vizsgán, vagy valamely részén nem jelentek meg, illetve akiknek a 

teljesítménye az összpontszám 40%-át nem éri el. 
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10. 2. Átvétel más oktatási intézményből 
 

A tanulók másik iskolából történő átvételéhez az intézményvezető a jelentkező 

bizonyítványában vagy ellenőrzőjében szereplő tantárgyak és az iskola tantervében 

szereplő tantárgyak összevetése után különbözeti vagy osztályozó vizsga letételét 

rendelheti el. A vizsgák letételére türelmi időt és egyéni segítségnyújtást lehet 

biztosítani. A különbözeti vagy osztályozó vizsga során meg kell győződni arról, hogy  

a tanuló rendelkezik-e azokkal az ismeretekkel, készségekkel, jártasságokkal, amelyek 

az adott évfolyamon a továbbhaladáshoz, valamint a középiskolai tanulmányok sikeres 

befejezéséhez szükségesek. Az átvételről az intézményvezető dönt. Átvételre a tanév 

vagy a félév kezdetekor, indokolt esetben más időpontban is sor kerülhet. 

 

10. 3. Átlépés más oktatási intézménybe, a tanulói jogviszony megszüntetése 
 

Tanulói jogviszonyt tanköteles tanuló esetében akkor szüntetünk meg, ha azt a szülő 

(gondviselő) írásban kéri és a befogadó iskola vezetője írásban nyilatkozik a tanuló 

átvételéről. Kiskorú, nem tanköteles tanuló esetén a szülő írásbeli kérelme, nagykorú 

nem tanköteles tanuló esetén a tanuló írásbeli kérelme szükséges a tanulói jogviszony 

megszüntetéséhez. 

 
 

10. 4. Átvétel iskolán belül másik osztályba 
 

Indokolt esetben a tanuló tanulmányi előmenetelének érdekében, vagy az egészségi 

állapotában bekövetkezett változás miatt a tanuló (kiskorú tanuló esetén a 

szülő/gondviselő) kérheti másik osztályba történő áthelyezését. Ezt kérvényben kell az 

intézményvezetőnek benyújtani. Az intézményvezető az osztályfőnök és a szaktanárok 

javaslatának figyelembevételével dönt, melynek során különbözeti vagy osztályozó 

vizsga letételét is elrendelheti. Döntéséről írásban értesíti a tanulót, vagy törvényes 

képviselőjét. 

 

11. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 
A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium dolgozói és tanulói kötelességüknek 

érzik, hogy legjobb tudásuk szerint elsősegélyt nyújtsanak a rászorulóknak, szükség 

esetén hívják a mentőket, és laikusként mindent megtegyenek mindaddig, amíg a mentő 

megérkezik. 

 

Az elsősegélynyújtás célja: 
 

 az élet megmentése 

 az egészségkárosodás megakadályozása 

 a gyógyuláselősegítése  
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Ki nyújthat elsősegélyt? 

Az elsősegély alkalmazásáról szóló 1972.évi II. törvény 28.§ alapján "Minden  

állampolgár köteles szükség esetén tőle elvárható segítséget nyújtani sérült, balesetet 

szenvedett, vagy olyan személynek, aki életét vagy testi épségét közvetlenül 

veszélyeztető helyzetbe jutott." 

Minden ember erkölcsi kötelessége, segíteni szem előtt tartva, azt hogy beavatkozásával 

ne okozzon kárt, további sérülést. Fontos, hogy viselkedése határozott, céltudatos 

legyen. Azért hogy diákjaink megfeleljenek a fenti jogszabályi előírásnak, és erkölcsi 

követelménynek, minden tanulónak el kell sajátítania az elsősegélynyújtás alapjait. 

 

Az iskola biológia-, fizika-, kémia-, testnevelés órákon, szakkörökön lehetőséget 

biztosít a tanulóknak a fontosabb elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére a 

szaktanárok, az iskolaorvos, az iskolai védőnő és a Magyar Vöröskereszt Debreceni 

Területi  Szervezetének segítségével. 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok a nagyszámú tanulócsoport előtti 

szemléltető elsősegélynyújtó ismeretanyag bemutatására. 

 

Minden osztály számára fontos, hogy az iskola megfelelő számú elsősegélynyújtó 

ládával rendelkezzen, melyet nemcsak a mindennapok, de a kirándulások, és egyéb 

rendezvények (pl. hulladékgyűjtés során) alkalmával is tudnak használni. 

 

1. Az iskolai elsősegélynyújtás célja a segítség adása addig, amíg a szakszerű segítség 

meg nem érkezik. A laikus elsősegély nyújtónak nem gyógyítania kell, hanem 

csökkentenie kell a baleset, vagy rosszullét következményeit, lehetőleg megelőzni a 

további állapotromlást. 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladat, 

hogy a tanulók korszerű ismeretekkel és azok gyakorlásához szükséges készségekkel és 

jártasságokkal rendelkezzenek. A tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai 

és a tanórán kívüli (egyéb) foglalkozások keretében – foglalkoznak az 

elsősegélynyújtással kapcsolatos legfontosabb alapismeretek elsajátításával. 

3. A feladatok megvalósításának elősegítése érdekében az iskola együttműködik a 

Magyar Vöröskereszt Debreceni Területi Szervezetével és támogatja a pedagógusok 

elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbképzésekre való jelentkezését. 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő 

tevékenységformák szolgálják, a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz 

kapcsolódva: 

Biológia: rovarcsípések, égési sérülések, légúti akadály, napszúrás, artériás és ütőeres 

vérzés, csonttörés. 

Kémia: mérgezések, vegyszer okozta sérülések, savmarás, égési sérülések, forrázás, 
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szénmonoxid mérgezés. 

Fizika: égési sérülések, forrázás, áramütés. 

Testnevelés: sportsérülések és azok ellátása. 

Osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott ismeretek: a mentőszolgálat felépítése és 

működése; teendők közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentők 

hívásának helyes módja. 

5. Az egészségnevelést szolgáló egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások: évente egy 

egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással foglalkozó projektnap 

(témanap) szervezése a gimnázium tanulóinak számára. 

Szeretnénk elérni, hogy az iskola minden tanulója és dolgozója legyen tisztában azzal, 

hogy milyen teendője van az elsősegélynyújtónak a mentő megérkezéséig. 
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II. HELYI TANTERV 
 

1. A választott kerettanterv megnevezése 

 
 Kerettanterv a gimnázium 9-12. évfolyamára 

 

Magyar nyelv és irodalom 
 

I. idegen nyelv 
 

angol nyelv 

német nyelv 

II. idegen nyelv 
 

angol nyelv 

német nyelv 

francia nyelv 

olasz nyelv 

finn nyelv 

latin nyelv 

Olasz célnyelv 

Célnyelvi civilizáció 

Matematika 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

Etika 

Biológia-egészségtan – B változat 

Fizika – B változat 

Kémia – B változat 

Földrajz 

Ének- zene – A változat 

Dráma és tánc 

Vizuális kultúra 
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 

Informatika 

Technika, életvitel és gyakorlat 

Testnevelés és sport 

 
 

 Emelt óraszámú tantervek: 
 

Emelt idegen nyelv angol nyelv 
 

német nyelv 

Emelt biológia-egészségtan 

Emelt informatika 
 

 Szabadon választható tantárgyak tantervei 
 

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek 

Filozófia 

Orosz nyelv 

Lengyel nyelv 

 Az iskola által kidolgozott tantervek 
 

Stílustörténet 

Környezettan 

 
 

2. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező tanórai 

foglalkozások és a nem kötelező tanórai foglalkozások megtanítandó és 

elsajátítandó tananyaga, az ehhez szüksége kötelező, kötelezően választandó 

vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Humán képzés 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

* 2    

I. idegen nyelv (angol) 4  4  5  5  

* 4 4 5 5 

II. idegen nyelv (latin) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

Matematika 3 4 3 4 

* 3 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika 1 1   

* 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Stílustörténet* 2 1 2 1 

Osztályban felhasznált óraszám 49 49 45 45 

Tanulók óraszáma 35 36 33 32 

Szabadon választható órák száma   2 3 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv szerint) 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Emelt óraszámú történelem képzés 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

* 2    

I. idegen nyelv (angol) 3  3 3 3 

* 3  3 3 3 

II. idegen nyelv (német) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

Matematika 3 4 3 4 

* 3 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika 1 1   

* 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Történelem* 3 2 3 3 

Osztályban felhasznált óraszám 49 49 45 45 

Tanulók óraszáma 35 36 32 32 

Szabadon választható órák száma   3 3 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv szerint) 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium  

Általános tantervű képzés 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

* 2    

I. idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

II. idegen nyelv (német vagy francia) 4 4 4 4 

* 4 4 4 4 

Matematika 3 4 3 4 

* 3 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika 1 1 1  

* 1  1 1  

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Környezettan 2     

Osztályban felhasznált óraszám 47 47 41 41 

Tanulók óraszáma 35 35 31 30 

Szabadon választható órák száma  1 4 5 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv szerint) 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium  

Emelt szintű német nyelvi képzés 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

* 2    

I. idegen nyelv (német) 6   5  6 6 

* 6  5  6 6 

II. idegen nyelv (angol) 3 3 4 4 

* 3 3 3 3 

Matematika 3 4  3 4 

* 3 4  3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika 1 1 1  

* 1 1 1  

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Osztályban felhasznált óraszám 47 47 41 41 

Tanulók óraszáma 35 36 34 33 

Szabadon választható órák száma  1 1 2 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv szerint) 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Általános tantervű képzés (igazolt sportolóknak) 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

* 2    

I. idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

II. idegen nyelv (olasz) 4 4 4 4 

* 4 4 4 4 

Matematika 3 4 3 4 

* 3 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika 1 1 1  

* 1 1 1  

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 3 3 3 3 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Osztályban felhasznált óraszám 48 50 44 44 

Tanulók óraszáma 31 33 29 28 

Szabadon választható órák száma 4 3 6 7 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv szerint) 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Általános tantervű képzés 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

* 2    

I. idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

II. idegen nyelv (finn vagy orosz) 4 4 4 4 

* 4 4 4 4 

Matematika 3 4 3 4 

* 3 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika 1 1 1  

* 1 1 1  

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport  5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Osztályban felhasznált óraszám 48 50 44 44 

Tanulók óraszáma 33 35 31 30 

Szabadon választható órák száma 2 1 4 5 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv szerint) 4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Emelt óraszámú matematika-informatika képzés 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

* 2    

I. idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

II. idegen nyelv (német) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

Matematika * 4 5 4 5 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia–egészségtan*  
2 2 2 

Fizika 2 2 3   

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika* 
3 2 3 3 

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Osztályban felhasznált óraszám 49 51 46 46 

Tanulók óraszáma 35 36 34 33 

Szabadon választható órák száma 
  

1 2 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv 

szerint) 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Emelt óraszámú biológia képzés 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

* 2    

I. idegen nyelv (angol) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

II. idegen nyelv (német) 3 3 3 3 

* 3 3 3 3 

Matematika* 3 4 3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia-egészségtan* 3 4 4 4 

Fizika 2 2 3  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika* 1 1   

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Osztályban felhasznált óraszám 49 51 46 46 

Tanulók óraszáma 35 36 32 31 

Szabadon választható órák száma 
  

3 4 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv 

szerint) 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium 

Emelt szintű angol képzés 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 3 3 3 4 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

 2    

I. idegen nyelv (angol) 6 5  6 6 

 6 5  6 6 

II. idegen nyelv (német vagy francia) 
3 3 4 4 

 3 3 4 4 

Matematika 3 4  3 4 

 3 4  3 4 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 
2 3 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 2 

Fizika 2 2 2  

Kémia 2 2   

Földrajz 2 2   

Ének-zene 1 1   

Vizuális kultúra 1 1   

Dráma és tánc 1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret    2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)   2  

Informatika 1 1 1  

 1 1 1  

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Osztályban felhasznált óraszám 49 49 45 47 

Tanulók óraszáma 35 36 34 33 

Szabadon választható órák száma 
  

1 2 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv 

szerint) 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 
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** olasz/német nyelven tanított tantárgyak 
 

Óraterv a kerettantervekhez 9–12. évfolyam, gimnázium 

valamint a nyelvi előkészítő évfolyam 

magyar- olasz/német két tanítási nyelvű osztály 

Tantárgyak Kny 9.évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Irodalom 1 2 3 3 3 

 1     

Magyar nyelv 2 2 1 1 1 

* 2 2    

I. idegen nyelv (olasz / német) 18 6 6 5 5 

* 18 6 6 5 5 

II. idegen nyelv (angol)  3 3 3 3 

*  3 3 3 3 

 Célnyevi civilizáció**  1 1 2 2 

*  1 1 2 2 

Matematika** 3 3 3 3 4 

* 3 3 3 3 4 

 Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek** 
 
 

 

2 2+2 2+2 2+2 

*  2 2+2 2+2 2+2 

Etika    1  

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika  2 2 2  

Kémia  2 2   

 Földrajz**  2 2   

*  2 2   

Ének-zene  1 1   

Vizuális kultúra  1 1   

Dráma és tánc  1    

Mozgóképkultúra és médiaismeret     2 

Művészetek (ének-zene és vizuális kultúra)    2  

Informatika 3 1 1   

* 3 1 1   

Életvitel és gyakorlat     1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Osztályban felhasznált óraszám 57 53 58 51 51 

Tanulók óraszáma 33 35 38 34 33 

Szabadon választható órák száma    2 3 

Szabadon tervezhető órakeret (kerettanterv 

szerint) 

 
4 4 6 8 

Rendelkezésre álló órakeret a 10/2012. (VI. 4.) 

Korm. rendelet 8.§ (3) d) alapján 
 

30+5 

 
35+5 

 
36+5 

 
34+6 

 
35+5 
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3. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök 

kiválasztásának elvei 

 

A pedagógusok a tankönyvpiacon való tájékozódás és a munkaközösségekben folytatott 

megbeszélések után a központi előírások figyelembevételével döntenek arról, hogy adott 

osztályban (csoportban) milyen tankönyveket, segédleteket választanak. 

A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásában a következő szempontok 

érvényesülnek: 

– Szellemisége igazodjon iskolánk pedagógiai programjához. 

– Tartalmilag, módszertanilag legyen jól felépített. 

– Adott tanulócsoport számára megfelelő legyen a benne szereplő 

ismeretanyag és annak felépítése. 

– Biztosítsa a tanuló részére az önálló felkészülést. 

– Az évfolyamonkénti átjárhatóság érdekében előnyben részesítjük a 

tankönyvcsaládok alkalmazását. 

– A tartalmi és esztétikai szempontok mellett fontos szempont a 

taneszközök ára is. (A tartalmi és pedagógiai igényességről nem 

lemondva figyelembe vesszük a szülők, családok anyagi helyzetét is.) 

 
A tankönyvek térítésmentes igénybevételének lehetőségéről a tantestület a 

tankönyvellátás rendjéről szóló rendeletben meghatározottak szerint évente dönt. 

 
4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának 

részletes szabályai 

 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző 

szintjein, és valósulnak meg a nevelés folyamatában: 

– beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési 

követelményeibe, tartalmaiba; 

– önálló tantárgyként jelennek meg az iskola helyi tantervében; 

– az osztályfőnöki órák témakörei; 

– témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között 

folyó, egyéb iskolai foglalkozások, programok számára. 
 
 Az erkölcsi nevelés 

 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és 

azok következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük 

kibontakoztatása, közösségi beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a 

majdani önálló, felelős életvitelre történő felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen  

életszerű:  készítsen  fel  az  elkerülhetetlen  értékkonfliktusokra,  segítsen  választ 
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találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi nevelés lehetőséget nyújt 

az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző megközelítési 

módokat felölelő megértésére, megvitatására. Ehhez az etika, a magyar nyelv és irodalom, 

a történelem órák adnak elsődleges lehetőséget. De az iskolai közösség élete, a tanárok 

példamutatása is támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek 

megalapozását és fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a 

mértéktartás, az együttérzés, a segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni 

fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 

A tanulók tanórákon és más iskolai alkalmakon ismerik meg nemzeti, népi kultúránk 

értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles magyar történelmi személyiségek, 

tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. Egyéni és közösségi 

tevékenységek gyakorolás során megismerik lakóhelyüket, szülőföldjüket, megtanulják 

megbecsülni hazájukat és népeit. Tudatosul bennük az a felismerés, hogy szükség esetén 

Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. 

 

 Állampolgárságra, demokráciára nevelés 
 

A cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, 

az emberi méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság 

jellemzi. Az iskola megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb 

állampolgári jogokat és kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi 

nevelést. Az állampolgári ismeretek külön tananyagként szerepel a történelem, társasdalmi 

és állampolgári ismeretek, valamint a technika, életvitel és gyakorlat tantárgyak 

tantervében, a demokráciára nevelésnek minden egyes tanítási órán helye van, de különösen 

fontos a diákönkormányzati tevékenység támogatásában. A részvétel a közügyekben 

megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra 

fejlesztését, jól megválasztott tanórai munkaformákkal (csoportmunka, vita, drámajáték). A 

felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását 

hatékonyan támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési 

eljárások. 

 

 Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
 

Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, 

tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő 

kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a 

mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a 

kölcsönös elfogadásra. Az osztályfőnöki, a dráma és tánc órák, a tanórán kívüli közös 

programok, a művészeti tantárgyak tanítási órái kiváló lehetőséget nyújtanak erre, de 

szakköri foglalkozásokon, az iskola által szervezett rendezvényeken, ünnepi alkalmakon is 

mód nyílika társas kultúra fejlesztésére. 

 

 A családi életre nevelés 
 

Kitüntetett feladat a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek 

megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a fiataloknak a felelős 

párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő 

konfliktusok kezeléséről. A családi életre nevelést segíti a technika, életvitel és gyakorlat 
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tantárgy oktatása is. 

 

 A testi és lelki egészségre nevelés 

Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, 

a betegség-megelőzésre, továbbá a szabályok betartására a közlekedésben, a testi 

higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek 

kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a káros függőségekhez 

vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 
 

A hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítása a közösségi szolgálat legfőbb célja. Megszervezése a közösségi 

szolgálatot koordináló intézményvezető-helyettes és az osztályfőnökök feladata. 

 

 Fenntarthatóság, környezettudatosság 
 

Az iskolai oktatás és nevelés során a tanulóknak meg kell tanulniuk, hogy az erőforrásokat 

tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel 

használják. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és szeretetén alapuló 

környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás váljék 

meghatározóvá a tanulók számára. Ehhez az ökoiskolai program és környezettan tantárgy 

tananyaga ad elsődleges segítséget. 

 

 Pályaorientáció 
 

Az iskola főleg az életvitel és gyakorlat tantárgy tanítása során átfogó képet nyújt a munka 

világáról. A pályaválasztást továbbtanulási tájékoztatók szervezésével, nyílt napokon való 

részvétel lehetőségének biztosításával segítjük. 

 

 Gazdasági és pénzügyi nevelés 
 

Az iskola földrajz, történelem, életvitel tantárgyak tananyagán belül biztosítja a pénzügyi 

rendszer alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos 

minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. Ezeken túl alkalmakat 

teremtünk előadásokon való részvételre. 

 

 Médiatudatosságra nevelés 
 

A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás kialakítása és tevékenység- 

központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is 

befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A 

tanulók mozgóképkultúra és médiaismeret, magyar nyelv és irodalom órákon 

megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom 

közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas 

érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett 

médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével. 

 

 A tanulás tanítása 
 

Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést az iránt, amit tanít, és 
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útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, hozzáférésével kapcsolatban. 

Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett kísérlet módszere; 

hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók az 

előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként 

működhetnek együtt a tanulók csoportban. Ehhez nagy segítséget nyújtanak az 

iskolapszichológus tanulásmódszertani foglalkozásai. A tanulás tanításának elengedhetetlen 

része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi teljesítményeinek lehetőség 

szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

 

5. A mindennapos testnevelés szervezése 

 
A mindennapos testnevelés az Nkt. 27.§ (11) bekezdése szerint szerveződik. 

 

6. A választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá a pedagógusválasztás szabályai 
 

Az osztályokra illetve csoportokra lebontott tantervek meghatározzák, hogy melyek azok a 

kötelező tanítási órák, amelyeken egy adott osztály vagy csoport valamennyi tanulója 

köteles részt venni, valamint hogy melyek azok a kötelező tanítási órák, amelyeken a 

tanulónak a választásra felkínált tantárgyak közül kötelezően választva, a helyi tantervben 

meghatározott óraszámban részt kell vennie. 

 

Ha az osztály vagy csoport tantervében meghatározott tananyag elsajátítása, a 

követelmények teljesítése csak a szabadon választott tanítási órákon való részvétellel 

teljesíthető, az iskolába történő beiratkozás a szabadon választott tanítási órákon való 

részvétel vállalását is jelenti. 

 

Ezen túlmenően az iskola intézményvezetője minden év április 15-éig elkészíti és a 

fenntartó jóváhagyását követően közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, 

foglalkozásokról, amelyekből a tanulók választhatnak, tájékoztatást ad továbbá az  érettségi 

vizsgára történő felkészítés szintjéről is. A tájékoztató tartalmazza, hogy a tantárgyat 

előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni, melyik foglalkozást előreláthatóan ki fogja 

tartani. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék, ennek hiányában a 

szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat  véleményét. 

 

Az iskolának minden év május 20-áig fel kell mérnie, hogy a tanuló milyen szabadon 

választott tanítási órán vagy foglalkozáson  kíván részt venni. 

 

A tanuló május 20-áig írásban jelentheti be a foglalkozás, a tantárgy és  a felkészülési  szint 

megválasztásával kapcsolatos döntését. Kiskorú tanuló esetén a szülő is aláírja a 

jelentkezési lapot. Ha a tanuló iskolakezdés vagy iskolaváltás miatt nem tud élni a választási 

jogával, kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola 

intézményvezetőjével vagy az intézményvezető  által kijelölt pedagógussal. 

 

Ha a tanulót – kérelmére – felvették a szabadon választott foglalkozásra, tanítási órára, a 

tanítási év végéig, vagy, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra 

befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről – a szabadon választott foglalkozásra, 

tanítási órára történő jelentkezés előtt – a tanulót és a tizennyolc év alatti tanuló szülőjét 

írásban tájékoztatni kell. 

 

A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá 

a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A 
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tanulónak – kiskorú tanuló esetén a szülőnek – írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a 

szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. 

 

A tanuló a tanév során egy alkalommal (az első félév lezárását követő 15 napon belül) az 

intézményvezető engedélyével módosíthatja választását. 
 

7. Választható érettségi vizsgatárgyak 

 

A kötelező és kötelezően választható (idegen nyelv) érettségi vizsgatárgyakon kívül 

biológiából és informatikából emelt szintű vizsgára, fizikából, kémiából, földrajzból 

középszintű vizsgára vállalja az iskola kötelezően a felkészítést. Az intézményi órakeret 

adta lehetőségek és a tanulói igények felmérése alapján más tantárgyakból is szervezhető 

emelt szintű vagy középszintű érettségi vizsgára való felkészítő foglalkozás. 

 

Az emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészítés más iskolákkal közös szervezésben is 

megvalósulhat. 

Tanulói igény esetén az iskola köteles megszervezni a középszintű érettségi vizsgát minden 

olyan vizsgatárgyból, amely a helyi tantervében szerepel és központi 

vizsgakövetelményekre épül, vagy egyedileg akkreditált. Központi  

vizsgakövetelményekre épülő vizsgatárgyból középszintű érettségi vizsgára történő 

felkészítés esetén legalább százharmincnyolc órát, emelt szintű érettségi vizsgára történő 

felkészítés esetén pedig legalább kettőszázhetvenhat órát a felkészítésre biztosítania kell. 

 

8. A középszintű érettségi vizsga témakörei 

 
A középszintű érettségi vizsga témaköreit a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 

 

 

 

 

9. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő 

ellenőrzési és értékelési módja, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formái, 

valamint a magatartás és a szorgalom minősítésének elvei 

 

9. 1. Az értékelés formái 
 

Az értékelés funkciója alapján az értékelési eljárások három alapvető típusát 

különböztetjük meg: 

1. A diagnosztikus értékelés célja a helyzetfeltárás 

2. A formatív értékelés a visszacsatolással segíti a diákok tanulási tapasztalatszerzését. 

3. A szummatív értékelés egy nevelési szakaszt lezáró minősítés. 
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 Diagnosztikus Formatív Szummatív 

 

 
Az 

értékelés 

funkciója 

Csoportba sorolás 

esetén az előzetes 

készségek és tudás 

felmérése, a tanulók 

jellemzői alapján a 

tanítási mód 

kiválasztása 

Visszacsatolás a 

tanulóhoz és a 

tanárhoz, a hibák 

azonosítása a 

megoldási módok 

kialakítása céljából 

 

 
A tanulók 

minősítése, 

kategorizálása 

 

Az 

értékelés 

időpontja 

Csoportba sorolás 

esetén a szakasz 

elején, tanulási 

problémáknál a 

probléma 

felmerülésekor 

 

 

Az oktatás során 

 

 
A szakasz 

végén 

 

Mind a szóbeli, mind az írásbeli számonkérés fontos, de hogy a tanár melyiket részesíti adott 

esetben előnyben, azt a tananyag és a tantárgy jellege, illetve a vizsgára való felkészítés 

módszertani szempontjai határozzák meg. Az írásbelik formáját, tartalmát, 

követelményrendszerét, értékelését-osztályozását célszerű az érettségi részfeladataihoz 

igazítani. 

Mivel az érettséginek írásbeli része is van, ezért az írásbeli feladatok és számonkérési 

módok az érettségire való felkészítés részét képezik. 

Az osztályzatok megállapítása a következő skála szerint történik: 

 

 0-34%   elégtelen 

 35-54%  elégséges 

 55-69%  közepes 

 70-84%  jó 

 85-100% jeles 

 

 

9. 2. A számonkérés formái 
 

 Témazáró dolgozat 
 

 Célja: Az adott témakörben megszerzett ismeretek és összefüggések felismerésének 

mérése 45 perces (esetenként 2x45 perces) dolgozattal, ami lehet esszé jellegű 

vagy/és (irányított esszé jellegű kérdéseket is tartalmazó) feladatlap.  

Rendje: Egy héttel előre be kell jelenteni, összefoglaló, gyakorló órának kell 

megelőznie. 

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: Meghatározó és kiemelten számít a félévi 

és az év végi jegyek megállapításakor. 

Korlátai: A tanuló huzamosabb ideig történő hiányzása a dolgozat megírása előtt. 

Ebben az esetben későbbi, előre rögzített időpontban történik a dolgozat pótlása. 
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Résztémazáró dolgozat 
 

 Célja: Adott anyagrészben (több óra anyagából) egy hosszabb témakör felénél, 

negyedénél a megszerzett ismeretek és jártasság ellenőrzése feladatlappal vagy rövid 

esszé jellegű dolgozattal. 

Rendje: Egy órával előre be kell jelenteni, gyakorlást követően. 

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: Meghatározó a félévi és az év végi jegyek 

kialakításában. 

 Korlátai: A tanuló huzamosabb ideig történő hiányzása a dolgozat megírása előtt. 

Ebben az esetben későbbi, előre rögzített időpontban történik a dolgozat pótlása. 

 

 Írásbeli és szóbeli felelet 
 

 Célja: A folyamatos haladás, óráról órára történő felkészülés, tanulás ellenőrzése 

feladatmegoldással, fogalmak számonkérésével. 

Rendje: Nem kell előre bejelenteni. Az egész osztályt vagy csak néhány tanulót érint. 

Az előző 2-3 óra anyagát veszi figyelembe. 

Év végi ismétlés vagy az érettségi témakörök ismétlése esetén a korábban már 

megtanult, kijelölt tananyagokra vonatkozik. 

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: Általános, az írásbeli és a szóbeli 

számonkérési formák egyenértékűek. 

 Korlátai: A tanuló előző órákon való hiányzásai és a felelésmentes óra igényének 

bejelentése. 

 

 Belső vizsga:  

 

A belső vizsgák pontos követelményeit és értékelési rendjét a tantárgyi tantervek 

szabályozzák. A vizsgák pontos időpontját és szervezési rendjét az éves munkatervben 

rögzítjük. 

Belső vizsgák az értékelésben négyszeres szorzóval szerepelnek. 

 

A belső vizsgák fajtái: 

 

1. Szintfelmérés:  

Célja: a bemeneti készségek, képességek, a tudásszint mérése, ezek alapján az éves 

munka tervezése (magyar nyelv és irodalom, matematika) illetve a tudásszint szerinti 

csoportok kialakítása (angol nyelv). 

Rendje: tanév elején kell bejelenteni, szeptember közepéig kell a mérést elvégezni.  

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: az eredmény csak tájékoztató jellegű, nem 

számítható be az éves munka értékelésébe. 

Korlátai: a tanuló hiányzása – ebben az esetben a tanuló későbbi időpontban pótolja 

a szintfelmérést. 
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2. Az előrehaladást mérő vizsgák: 

 

- kompetencia alapú mérés 9. és 10. évfolyamon magyar nyelvből és matematikából 

Célja: az anyanyelvi és matematikai kompetenciák mérése, az országos 

kompetenciamérésen való eredményes szereplés segítése. 

Rendje: tanév elején kell bejelenteni, írásbeli vizsga, időpontja a tanév második 

féléve. 

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: meghatározó és kiemelten számít az év 

végi jegyek megállapításakor. 

Korlátai: a tanuló hiányzása – ebben az esetben a tanuló későbbi időpontban pótolja 

a mérést. 

 

 

- képzési területek szerinti év végi vizsga: 

Célja: a tanult ismeretanyag rendszerezése  

 

Olasz nyelv: olasz-magyar két tanítási nyelvű képzés 9. kny, 9., 10. és 11. évfolyam 

Rendje: az érettségi vizsga követelményrendszere alapján összeállított feladatsor és 

tételsor; írásbeli és szóbeli részből álló vizsga; a tételsort tanév elején kell ismertetni 

a tanulókkal; szóbeli vizsga legalább két szakos tanárból álló bizottság előtt, 

időpontja a tanév vége. 

Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: meghatározó és kiemelten számít az év 

végi jegyek megállapításakor.  

Korlátai: a tanuló hiányzása – ebben az esetben a tanuló későbbi időpontban köteles 

beszámolni.  

 

Biológia: biológia tagozat 9., 10. és 11. évfolyam 

Rendje: az érettségi vizsga követelményrendszere alapján összeállított tételsor; 

szóbeli vizsga; a tételsort tanév elején kell ismertetni a tanulókkal; szóbeli vizsga 

legalább két szakos tanárból álló bizottság előtt, időpontja a tanév vége. 

Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: meghatározó és kiemelten számít az év 

végi jegyek megállapításakor. Négyszeres szorzójú vizsgajegy. 

Korlátai: a tanuló hiányzása – ebben az esetben a tanuló későbbi időpontban köteles 

beszámolni.  

 

3. Az érettségi vizsgákra való készülést segítő vizsgák: 

 

- irodalom “kisérettségi”:  

Célja: a tanult ismeretanyag rendszerezése irodalomból 11. évfolyamon 

Rendje: az érettségi vizsgakövetelményekhez igazodó tételsort tanév elején kell 

ismertetni a tanulókkal; szóbeli vizsga legalább két szakos tanárból álló bizottság 

előtt, időpontja a tanév első féléve (az őszi szünet után). 

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: meghatározó és kiemelten számít a félévi 
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és az év végi jegyek megállapításakor. 

Korlátai: a tanuló hiányzása – ebben az esetben a tanuló későbbi időpontban köteles 

beszámolni.  

 

- angol szóbeli vizsga: 

Célja: a tanult ismeretanyag rendszerezése angol nyelvből 11. évfolyam év végén a 

nyelvet alap óraszámban tanulók számára, 10. évfolyam végén az angol emelt nyelvi 

csoportok tanulói számára 

Rendje: az érettségi vizsgakövetelményekhez igazodó tételsort tanév elején kell 

ismertetni a tanulókkal; a csoportok profiljának megfelelően 12-20 tétel a 

középszintű érettségi vizsga témaköreiből; szóbeli vizsga legalább két szakos 

tanárból álló bizottság előtt, időpontja a tanév vége. 

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: meghatározó és kiemelten számít az év 

végi jegyek megállapításakor; négyszeres szorzójú vizsgajegy. 

Korlátai: a tanuló hiányzása – ebben az esetben a tanuló későbbi időpontban köteles 

beszámolni.  

 

- matematika próbaérettségi:  

Célja: a tanult ismeretanyag rendszerezése matematikából 12. évfolyamon 

Rendje: a középszintű érettségi vizsga követelményrendszere alapján összeállított 

feladatsor, írásbeli vizsga, időpontja a tanév második féléve, a tavaszi szünetet 

megelőző vagy az azt követő héten. 

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: meghatározó és kiemelten számít az év 

végi jegyek megállapításakor. 

Korlátai: a tanuló hiányzása – ebben az esetben a tanuló későbbi időpontban köteles 

beszámolni.  

 

- képzési területek szerinti próbaérettségi: 

Célja: a tanult ismeretanyag rendszerezése olasz nyelvből (olasz-magyar két tanítási 

nyelvű képzés) és biológiából (biológia tagozat) 12. évfolyamon. 

Rendje: az érettségi vizsga (biológiából közép-vagy emelt szintű, olasz nyelvből 

emelt szintű) követelményrendszere  alapján összeállított feladatsor és tételsor; 

írásbeli és szóbeli részből álló vizsga; a tételsort tanév elején kell ismertetni a 

tanulókkal; szóbeli vizsga legalább két szakos tanárból álló bizottság előtt, időpontja 

a tanév második féléve. 

 Az értékelésben betöltött szerepe és súlya: meghatározó és kiemelten számít az év 

végi jegyek megállapításakor. 

Korlátai: a tanuló hiányzása – ebben az esetben a tanuló későbbi időpontban köteles 

beszámolni.  

 

 

Az év végi jegy megállapításakor a a súlyozott átlagot vesszük figyelembe, 6 tizedtől adjuk 

meg a jobb jegyet. 
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9. 3. A magatartás és szorgalomjegyek megállapításának elvei 
 

Magatartás 

• példás (5) a tanuló magatartása, ha – életkorának megfelelően – iskolai és 

iskolán kívüli viselkedésével, munkájával kitűnik és társainak követendő 

példát mutat. Az iskolai Házirendet betartja, viselkedése kulturált, 

udvarias. Társaival és a felnőttekkel segítőkész. 

• jó (4) a tanuló magatartása, ha – életkorának megfelelően – iskolai és iskolán 

kívüli viselkedése, munkája általában kifogástalan, a legfontosabb iskolai 

rendszabályokat betartja, viselkedése kulturált, udvarias. 

• kettőnél több igazolatlan órája nem lehet 

• legfeljebb egy írásbeli osztályfőnöki vagy szaktanári 

figyelmeztetése van 

• változó (3) a tanuló magatartása, ha viselkedésével szemben rendszeresen 

kifogás merül fel, a Házirend ellen ismétlően vagy súlyosan vét, 

rendszeretete ingadozó, felelősségérzete kialakulatlan, magatartása 

meggondolatlan, ugyanakkor igyekezet is tapasztalható nála a hibák 

kijavítására. 

• 3-6 igazolatlan órája van 

• nincs igazgatói büntetése 

• rossz (2) a tanuló magatartása, ha hanyag munkájával, fegyelmezetlen 

viselkedésével az osztályközösség munkáját súlyosan akadályozza, 

társainak általában rossz példát mutat, emberi megnyilvánulásai 

felelőtlenek, durva, agresszív. 

 

Szorgalom 
 

a) példás (5) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában igényes, 

rendszeresen megbízható és pontos a tanítási órákra való felkészülésben, 

otthoni munkájában – képességeihez és körülményeihez mérten törekvést, 

odaadást tanúsít 

b) jó (4) a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkáját elvégzi, vállalt 

kötelezettségeit teljesíti 

c) változó (3) a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak 

időnként tanúsít törekvést, kötelességeit csak ismételt figyelmeztetés után 

teljesíti, a munkában való részvétele figyelmetlen, pontatlan 

d) hanyag (2) a tanuló szorgalma, ha tanulmányi munkájában megbízhatatlan, 

kötelességét rendszeresen elmulasztja. 

 

 
10. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

 

Csoportbontások indokoltak a matematika, az idegen nyelvek, az informatika, a célnyelven 

tanított tantárgyak, az emelt óraszámban, emelt szintű követelmények szerint tanított 

tantárgyak, valamint 9. évfolyamon a magyar nyelvtan esetében. 
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A csoportokat alapvetően tudásszint szerint (idegen nyelvek), nemek szerint (testnevelés), 

abc szerint (matematika, informatika, nyelvtan, célnyelven tanított tantárgyak) szervezzük. 

Ha azonban aránytalan létszámok alakulnak ki, a csoportbeosztás változtatható. 

Emelt vagy középszintű érettségire felkészítő foglalkozásokra és szakkörökre fenntartói 

jóváhagyással szervezhető csoport. 

Az egyéni foglalkozást igénylő tanulók esetében 10 tanulónál több nem vehet részt egy 

foglalkozáson. 

 

11. A nemzetiséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzetiség 

kultúrájának megismerését szolgáló tananyag 
 

Nem nemzetiségi településről lévén szó, a nemzetiségekről szóló tananyag a történelem és 

az irodalom tantárgy tananyagában lelhető fel. 

 

 

12. Egészségnevelési és környezeti nevelési elvek 

 
 

A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium pedagógiai programjában korábban is 

kiemelt szerepet kapott a környezeti nevelés, oktatás. 

Gimnáziumunkban különösen fontosnak tartjuk, hogy diákjaink tevékeny részesei legyenek 

közvetlen és tágabb környezetük védelmének, környezettudatos és egészségtudatos 

magatartás alakuljon ki bennük felismerve az értékeket. 

 

A környezeti és egészségnevelési céljaink a következők: 

 

1. önmagunk és egészségi állapotunk ismerete, a kóros állapotok felismerése 

2. az egészséges testtartás, mozgás fontossága 

3. az étkezés, a táplálkozás egészséget befolyásoló szerepe 

4. a barátság, a párkapcsolatok, a szexualitás szerepe az egészségmegőrzésben 

5. a rizikóvállalás és határai 

6. a szenvedélybetegség elkerülése 

7. a lelki egészség megőrzése 

8. elősegíteni a környezettudatos magatartás és életvitel kialakulását annak 

érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 

elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és 

a társadalmak fenntarthatóságát. (NAT) 

9. kialakítani a környezet ismeretén és személyes felelősségen alapuló 

környezetkímélő magatartást, egyéni és közösségi szinten egyaránt, mely váljon a 

tanulók életvitelét meghatározó erkölcsi alapelvvé 

10. érzékennyé tenni a tanulókat a környezet állapota iránt 

11. bekapcsolni a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába 

12. legyen meghatározó életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség vállalása 

13. váljon meghatározóvá a környezeti károk megelőzésére való törekvés 

14. képessé tenni, hogy személyes tapasztalatai alapján együtt tudjon működni a 
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környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén. 

15. elismertetni, hogy közös és egyéni kötelesség az emberiség közös öröksége; a 

környezet minőségének fenntartása és javítása. 

 

A környezeti nevelés céljaiból adódóan feladatunk tehát, hogy 
 

 környezetbarát attitűdöket, szokásokat alakítunk ki a tanulókban

 a természeti és társadalmi környezetről tényeket, ismereteket, problémamegoldó 

gondolkodást közvetítünk

 segítjük a környezeti folyamatok, összefüggések megértését.

 
Iskolánkban a 2011/12-es tanévtől indult emelt óraszámú biológia oktatás és 2012-óta 

Ökoiskola. Több hazai is nemzetközi környezetvédelmi programban vesznek részt 

diákjaink. A környezeti értékek feltárására és azok megvédésére irányuló programokba is 

bekapcsolódtak az érdeklődő tanulók. Az egyik általános tantervű csoportban igény szerint 

a helyi tanterv alapján továbbra is tanítjuk a környezettan tantárgyat. 

Az iskolában a következő hagyományos környezeti nevelési programokat tervezzük: 
 

 a környezetvédelmi jeles napok megünneplése (Autómentes nap, Víz Világnapja, 

Madarak Fák Napja, Föld Napja, Nemzeti Parkok Napja, Környezetvédelmi 

Világnap, Takarítási Világnap) 

 kirándulások szervezése a Hortobágyi Nemzeti Parkba, a debreceni Nagyerdőbe, a 

botanikus kertbe, a környék természetvédelmi területeire  

 környezeti-természeti értékek feltárását bemutató szakkör  szervezése 

 bekapcsolódás megyei, országos természetismereti vetélkedőkbe, versenyekbe 

 egészségvédő és környezetvédő szokások kialakítása: egészséges táplálkozás; tiszta, 

rendes osztály; takarékoskodás a vízzel, árammal; szelektív hulladékgyűjtés 

 környezetvédelmi akciók szervezése: szemétszedés, faültetés, egy állat 

örökbefogadása 

 terepgyakorlatok, kirándulások szervezése, olyan módon, ahol nem csak ismereteket 

szereznek a tanulók, hanem konkrét gyakorlati problémát is megoldhatnak 

 kiállítások rendezése: a környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódóan aktuális 

környezetvédelmi témák bemutatása iskolánk könyvtárában vagy aulájában 

 kapcsolattartás külső segítő partnerekkel 

 

13. A gyermekek, a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 
 

A 9. évfolyamon az év eleji felmérések és az első néhány hét tapasztalata alapján, a felsőbb 

évesek esetében a szaktanár és a tanuló megbeszélése alapján lehet felkínálni a felzárkóztató 

és tehetséggondozó programokat szinte minden tantárgyból. Mind a felzárkóztató, mind a 

tehetséggondozó program kereteinél a szakköri lehetőségeken kívül szabadon 

felhasználható órákra kell támaszkodni. A programba bekapcsolódó tanulók évvégén 
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röviden értékelik saját munkájukat. Mivel ez a munka egyéni vagy kiscsoportos foglalkozást 

jelent, a szaktanárnak egyéni fejlesztési tervet kell készíteni, a tanév végén pedig írásban 

kell beszámolnia a terv megvalósulásáról.  

 

A tankönyvtámogatás elveinek meghatározása a tantestület feladata. 

 

Az osztályfőnök tartja a kapcsolatot a családokkal, ő és az intézményvezető együttműködik 

a gyermekvédelmi intézményekkel és hatóságokkal, valamint a szülői szervezettel. 

 

A szociális hátrányokat enyhíteni tudjuk olyan pályázatok megvalósításával, melyek  anyagi 

és mentori támogatást biztosítanak, segítik a diákok részvételét tanulmányi utakon. 

 

14. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának 

értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek 

 

Azok a tanulók vagy tanulói közösségek, akiknek magatartása, szorgalma, tanulmányi és 

közösségi munkája kiemelkedő, vagy akik valamely szaktárgyi illetve sportversenyen 

kimagasló eredményt értek el, jutalmazhatók. 

 
A jutalmat adhatja: a szaktanár, az osztályfőnök, az intézményvezető, a nevelőtestület, az 

iskolában működő alapítványok vagy külső intézmény. 

 
A jutalmazás formája lehet: dicséret az ellenőrző könyvben vagy a bizonyítványban, 

oklevél, jutalomkönyv vagy egyéb tárgyjutalom. 

Az oklevél, a jutalomkönyv és a tárgyjutalmak odaítélésére az osztályfőnök és a 

munkaközösségek tehetnek javaslatot. A jutalmazásról az iskolavezetés illetve az alapítvány 

kuratóriuma dönt. 

 
A dicséretek kihirdetése, jutalmak átadása az osztályközösség, a leginkább kiemelkedő 

eredmények jutalmazása ünnepélyes keretek között, az iskola nyilvánossága előtt 

történik. 

 
15. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és 

korlátai 

 

A házi feladat, az otthoni gyakorlás a továbbhaladás alapfeltétele, ezért szükséges az órán 

átadott ismeretek elsajátítása és megtanulása órai jegyzet, tankönyv, esetleg munkafüzet 

felhasználásával.  

A tananyag elmélyítéséhez szükséges egyszerűbb írásbeli feladatok megoldása. 

Az önálló ismeretszerzés és annak feldolgozása kézbe adott segédanyaggal, könyvtári 

irodalom illetve Internet segítségével történhet, eredménye házi dolgozat, kiselőadás, projekt, 

olvasónapló. 
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Egy-egy tantárgyból a házi feladat lehetőleg 30 perc alatt elkészíthető legyen, s a tanuló 

hétvégére, tanítási szünetre se kapjon több feladatot, mint más alkalommal. 

A hosszabb felkészülést igénylő feladatok elkészítésére legalább két hetet kell adni. Ebbe a 

két hétbe nem számítható bele a tanítási szünet 
A tantervben előírt házi olvasmányok listáját lehetőleg az előző tanév végén, de legkésőbb a 

tanév kezdetén az adott tantárgy tantervi haladásához ütemezve kell kihirdetni. 

 

A hosszabb felkészülést, tanulói kreativitást igénylő írásbeli feladatokat, projektmunkákat 

érdemjeggyel értékeljük. Az értékelés szempontjait a feladat kihirdetésekor nyilvánosságra 

kell hozni. 
Ha a tanuló nem készíti el írásbeli házi feladatát, kaphat elégtelent.  

 

A tanulók számára lehetővé kell tenni, hogy szabadidejükben és tanítási szünetek alatt is 

foglalkozhassanak a tananyaggal különleges érdeklődés esetén vagy gyakorlás, ismétlés, 

tanulmányi versenyre való felkészülés céljából. 
A tanulóknak legyen meg a lehetőségük, hogy a tanáraiktól megkapják a szükséges 

anyagokról, felkészülési módokról szóló információkat. (Pl. külön feladatok, példatárak, 

ajánlott olvasmányok, szaktáborok, tanfolyamok, tanulmányutak stb.) A tanulókat ösztönözni 

kell arra, hogy váljon életformájukká a tanulás, az önképzés. 
 

16. Az emelt szintű érettségire történő felkészítéshez az emelt szintű oktatásban 

alkalmazott fejlesztési feladatok és követelmények 

 

(Lásd a tantárgyi tantervek részben magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 

idegen nyelv, biológia és informatika tantárgyaknál) 

 

 

17. A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 
 

A tanuló magasabb évfolyamra akkor léphet, ha adott évfolyamon minden kötelező és általa 

választott tantárgyból teljesítette a tantervi követelményeket. 

 

 

 

 

Jelen Pedagógiai Programot a Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium nevelőtestülete 

a diákönkormányzat és a szülői szervezet egyetértésével  2017. augusztus 30. napján 

elfogadta. 

 

 

Debrecen, 2017. augusztus 30. 

 

 

dr. Molnárné Szecskó Ágnes 

intézményvezető 
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1. számú melléklet: A szóbeli felvételi vizsga követelményei 
 

SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK A HUMÁN KÉPZÉSBEN 

 

Szóbeli felvételi témakörök magyar irodalomból 
 

I. A reneszánsz (humanizmus, reformáció) 

II. A klasszicizmus irodalma. Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

III. Csokonai költészete pl. a Lilla-versek 

IV. Kölcsey Ferenc a hazaszeretet megjelenése műveiben 

V. Vörösmarty Mihály: Szózat, szerelmi költészet pl. A merengőhöz, Szép Ilonka 

VI. Petőfi Sándor: János vitéz, Arany János: Toldi 

VII. Petőfi szerelmi és forradalmi költészete pl. Szeptember végén, illetve Egy gondolat 

bánt engemet, stb. 

VIII. Arany balladái és néhány lírai verse utóbbiak közül pl.: Családi kör, Válasz Petőfinek 

IX. Jókai, a magyar romantikus regény pl.: A kőszívű ember fiai 

X. Mikszáth művei: A néhai bárány és egy nagyobb terjedelmű prózája pl. Szent Péter 

esernyője vagy A gavallérok 

XI. Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig, Hét krajcár 

XII. Ady szerelmi költészete, viszonya hazájához művein keresztül pl. Őrizem a szemed, A 

föl-földobott kő, Magyar jakobinus dala, stb. 

XIII. Tóth Árpád vagy Juhász Gyula impresszionista művei 

XIV. Műnemek és alapvető szépirodalmi műfajok példák említésével 

 

 Művek listája 
 

Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 

Balassi Bálint: Hogy Júliára talála, Búcsúja hazájától Fazekas: Lúdas Matyi 

Csokonai: A Reményhez, Zsugori uram, Szegény Zsuzsi, a táborozáskor Kölcsey Ferenc: 

Himnusz, Huszt, Emléklapra, Parainesis 

Vörösmarty Mihály: Szózat, A merengőhöz, Szép Ilonka 

Petőfi Sándor: János vitéz, Arany Jánoshoz; Egy gondolat bánt engemet, egy népdalszerű 

vers; A Tisza, Föltámadott a tenger, Nemzeti dal, Szeptember végén 

Arany János: Családi kör, Válasz Petőfinek, Toldi, Nemzetőr-dal, Vásárban, Szondi két 

apródja, vagy A walesi bárdok, A fülemile 

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai 

Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A gavallérok, A néhai bárány Gárdonyi Géza: 

Egri csillagok 
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Ady Endre: Párisban járt az Ősz, Az Értől az Óceánig, Magyar jakobinus dala, Őrizem a 

szemed, A föl-földobott kő 

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk 

Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Légy jó mindhalálig 

Tóth Árpád: Körúti hajnal, Juhász Gyula: Milyen volt… vagy más költemények Egy-egy 

Babits-, illetve Kosztolányi-mű, Karinthy: Tanár úr kérem részletei Tamási Áron: Ábel a 

rengetegben 

 
Zenei és képzőművészeti témakörök 

 

1. TÉMAKÖR: ÓKOR, KÖZÉPKOR 

Athén vagy Róma vagy az egyiptomi művészet rövid jellemzése pár alkotással. 
 

A román és gótikus építészeti stílusok jegyeinek ismertetése. Pl.: Notre-Dame, ismert 

középkori hazai templomok. 

A gregorián ének jellemzői. 
 

2. TÉMAKÖR: RENESZÁNSZ 

Mátyás király és udvara: Visegrád, Buda épületei. A reneszánsz képzőművészet 

alapvető vonásai. Michelangelo, Leonardo. 

A históriás ének. 
 

3. TÉMAKÖR: BAROKK 

Hazai barokk kastélyok. Rembrandt. 
 

Zenei stílusjegyek, műfajok. Bach és Händel. Az orgona. 
 

4. TÉMAKÖR: KLASSZICIZMUS 

Klasszicizmus és felvilágosodás. Debrecen legismertebb történelmi épületei és a Nemzeti 

Múzeum. A debreceni Kollégiumban nevelkedett neves emberek. 

Mozart: Varázsfuvola – a vígopera. A szimfonikus zenekar hangszerei. 
 

5. TÉMAKÖR: ROMANTIKA 

A XIX. századi népiesség kezdetei, Petőfihez és Aranyhoz köthető irodalmi emlékhelyek. 

Munkácsy Mihály híres trilógiája. 
 

A romantika zenei képviselői: Chopin, Verdi, Schubert és Muszorgszkij egy-egy  műve. 

A Himnusz és a Szózat megzenésítői. Erkel Ferenc, a nemzeti opera megteremtője, Liszt 

Ferenc. 

6. TÉMAKÖR: IMPRESSZIONIZMUS, SZIMBOLIZMUS 

Az impresszionizmus fogalma és pár festői alkotása, a szimbolizmus fogalma. 
 

7. TÉMAKÖR: XX. SZÁZAD MŰVÉSZETE 

Modern művészet, ismert XX. századi mesterek (festészet, szobrászat, építészet) 
 

A XX. század magyar zenéje. Kodály Zoltán életének főbb állomásai és művei. 

(Székelyfonó, Mátrai képek, Háry János). A daljáték, népdalfeldolgozás, kánon. 
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Bartók Béla kórusművei. A kórusok fajtái és szólamai. 
 

Magyar népzene. Népszokások (regölés, farsang, pünkösdölés, Gergely-járás). Magyar 

népi hangszerek. Népdalok régi és új stílusa – jellemzés, példák. 

Népdalgyűjtőink. 

 

SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK TÖRTÉNELEMBŐL AZ EMELT 

 ÓRASZÁMÚ TÖRTÉNELEM KÉPZÉSBEN 

 

Az ókori Kelet világa: 

- A történelem korszakai. Egyiptom, „a Nílus ajándéka”. Történetek 

Mezopotámiából. Az írás kialakulása 

A Biblia 

Az ókori Görögország: 

- A görög mondavilág. Görög istenek és az olimpiai játékok. Kereskedelem. 

Görög városállamok: Athén és Spárta. Hősök, csaták. Athén Periklész korában. 

Az athéni népgyűlés. Nagy Sándor 

Az ókori Róma: 

- Mondák Rómáról. Hadvezérek és csaták a pun háborúk történetéből. Szabadok 

és rabszolgák. Julius Caesar és hadserege. Augustus. A rómaiak Magyarország 

területén. A népvándorlás viharában 

A kereszténység születése: 

- Történetek Jézus életéről. A kereszténység fő tanításai 

A magyar történelem kezdetei: 

- A magyar nép eredete, a vándorlás. A honfoglalás 

A középkori Európa: 

- Nagy Károly birodalma. Az arab hódítás. A középkori egyház. Hűbérurak, 

hűbéresek. A középkori várak. A lovagi élet. A középkori városok. Európa a 

XV. században 

Magyarország az Árpádok idején: 

- A letelepedés. Kalandozások. Géza és Szent István államalapító tevékenysége. 

László és Könyves Kálmán. A tatárjárás. Kultúra az Árpád-korban 

A virágzó középkor Magyarországon: 

- Károly Róbert és I. Lajos. Zsigmond. Egy középkori magyar város. A 

Hunyadiak. Bárók, nemesek, jobbágyok. Mohács. Buda elfoglalása 

Az újkor kezdetén: 

- Felfedezők  és  hódítók.  Harc  a tengerekért. A reformáció  és ellenreformáció. 

XIV. Lajos. Kultúra és tudományok az újkor kezdetén 

Magyarország az újkor kezdetén: 

- Török világ Magyarországon. A várháborúk. Életképek a királyi 

Magyarországról. Erdély aranykora. A függetlenségi küzdelmek. Buda 

visszafoglalása. A Rákóczi-szabadságharc 

A polgári átalakulás kora: 

- Az USA megalakulása. Eszmék, személyiségek és események a felvilágosodás 
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és a francia forradalom korából. Napóleon és Európa. A mezőgazdaság és a 

gépek forradalma. Az ipari forradalom társadalmi következményei. Életmód a 

kapitalizálódó Európában 

Magyarország a XVIII. században: 

- Mária Terézia és II. József. A soknemzetiségű Magyarország. A francia 

forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországra 

A polgárosodás kezdetei Magyarországon: 

- Országgyűlések Pozsonyban. A magyar nyelv ügye. Gróf Széchenyi István. 

Kossuth Lajos. A reformkori Magyarország. Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc 

A nemzetállamok kora: 

- Az amerikai polgárháború. Új európai nemzetállamok. Versenyben a világ 

felosztásáért. Modern társadalmi csoportok, életmódjuk 

A dualizmus kora: 

- Magyarország a szabadságharc bukása után. A kiegyezés. Gazdasági 

felzárkózás. A polgárosodó magyar társadalom. Világváros születik: Budapest. 

A millennium: sikerek és válságjelenségek 

Az első világháború: 

- A háború okai, céljai és jellege. Forradalom Oroszországban. Győztesek és 

vesztesek a világháborúban 

A világ az 1920-as és 30-as években: 

- Európa az első világháború után. A nagy gazdasági világválság. A nácizmus 

Németországban. A sztálini Szovjetunió. Az USA és Roosevelt. Út a háború felé. 

Magyarország a két világháború között: 

- Forradalom és ellenforradalom. Trianon és következményei. A bethleni 

konszolidáció. A gazdasági világválság és Magyarország. Kiútkeresés és 

külpolitika. Életmód és szellemi élet a két világháború között 

 

SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK A MAGYAR-OLASZ KÉT TANÍTÁSI 

NYELVŰ KÉPZÉSBEN 

 

A szóbeli felvételi vizsga egyrészt a tanulók Olaszországra és az olasz kultúrára vonatkozó 

ismereteit méri egy szóbeli elbeszélgetés keretében. Ezen az elbeszélgetésen szóba 

kerülhetnek olyan ismeretek, amelyeket a tanulók az általános iskolai órákon tanultak 

földrajzból, irodalomból, történelemből, művészettörténetből Olaszországról, de olyanok is, 

melyek a jelentkező általános műveltségét, tájékozottságát jellemzik a mai olasz életre, 

politikára, gazdaságra vonatkozóan. 

A szóbeli vizsga másik része a tanulók nyelvi és kommunikációs készségeinek szituációs 

gyakorlatok keretében való feltérképezésére irányul. Valamilyen röviden megfogalmazott 

szituációban kell a tanulóknak magyarul párbeszédet folytatniuk a vizsgáztatóval (pl. egy 

utazás megszervezése vagy születésnapi előkészületek, baleset esetén segítséghívás vagy 

hasonlók). Ezek a gyakorlatok a tanulók magyar nyelvi megnyilvánulásai alapján mérik a 

beszéd- és kifejezőkészséget, a fogalmazás könnyedségét, keresetlenségét, a szituációban 

tanúsított kommunikációs készséget. 
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A felvételizők magyar nyelvtani tudását (mondattan, szófajtan, alá- és mellérendelő 

szószerkezetek, összetett mondatok, szövegértés) egy rövid szöveg elemzése alapján mérjük 

föl. 

A szóbeli vizsga magyar nyelvű. 

 

SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK BIOLÓGIÁBÓL AZ EMELT ÓRASZÁMÚ 

BIOLÓGIA KÉPZÉSBEN 
 

I.  Hazánk élővilága 
 

 erdeink élővilága

 rétek élővilága

 a vizek és vízpartok élővilága

 hazánk nemzeti parkjai

 természetvédelmi területek

 tájvédelmi körzetek

 

II.  Távoli tájak természetes élővilága 
 

 az esőerdők növényei és állatai

 a szavannák növényei és állatai

 a trópusi sivatagok növényei és állatai

 mediterrán területek élővilága

 a füves puszták élővilága

 a mérsékeltövi lombhullató erdők élővilága

 a tajga élővilága

 a tundra és a sarkok élővilága

 a tengerek élővilága

 a magashegységek élővilága

 

III.  Az életközösségek általános jellemzői 
 

 alapfogalmak: környezet, tűrőképesség, természetes és mesterséges életközösségek

 a környezeti tényezők

 az életközösségek felépítése

 anyagforgalom

 energiaáramlás

 a környezetszennyezés és az életközösségek kapcsolata

IV. Az élőlények rendszerezése 
 

 a törzsfa értelmezése, a rendszerezés célja, rendszertani kategóriák

 a faj fogalma

 baktériumok, moszatok

 gombák

 mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők

 telepes állatok: szivacsok

 csalánozók, gyűrűsférgek, puhatestűek

 ízeltlábúak

 gerinces állatok
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V.  Az ember szerveződése és anyagcseréje 
 

 élő szervezet

 a sejt

 állati és emberi szövetek

 az emberi bőr és egészsége

 mozgásszervünk és egészsége

 az ember légzése és egészsége

 az ember táplálkozása

 vitaminok, tápanyagok

 az egészséges táplálkozás

 vérkeringés

 az ember vére

 keringési rendszerünk egészsége

 a nyirokrendszer és a belső védekezés

 kiválasztásunk, a vese működése

 a művese kezelés lényege

 

VI.  Szabályozás 
 

 hormonális szabályozás az emberi szervezetben

 hormonrendszerünk egészsége

 érzékszervek és érzékelés

 az idegsejtek felépítése és működése

 reflexek

 a vegetatív idegrendszer

 gerincvelő és agyvelő felépítése és működése

 idegrendszerünk egészsége

 

VII.  Szaporodás és egyedfejlődés 
 

 az ember szaporító szervrendszere

 megtermékenyítés és egyedfejlődés

 növekedés, fejlődés

 férfi és nő

 szaporítószerv rendszerünk egészsége

 fertőző betegségek

 
A szóbeli meghallgatáson a következő feladattípusok fordulnak elő: 

 
 ábraelemzés

 gondolkodtató, problémamegoldó feladatok

 összehasonlító jellemzések
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SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK ANGOL NYELVBŐL AZ EMELT SZINTŰ 

ANGOL NYELVI KÉPZÉSBEN 

 

Témakörök: 
 

– Személyes adatok, család 

– Lakóhely, lakás 

– Iskola, tantárgyak, órarend, kedvenc tárgyak 

– Hobbi, szabadidős tevékenységek (TV, zene, olvasás, sport) 

– Házimunka (ki mit csinál otthon) 

– Napirend 

– Étkezés, kedvenc ételek 

– Jellemzés (a legjobb barát(nő) külső és belső tulajdonságainak leírása ) 

– Az időjárás, hónapok, évszakok 

– Ruházkodás (hétköznapi és ünnepi öltözet) 

– Egészség, betegség, az orvosnál 

– Bevásárlás (ételek vásárlása, ruházati cikkek vásárlása) 

– Utazás (autóval, busszal, vonattal, repülővel, hajóval) 

– Városi közlekedés (villamos, troli) 

– A vakáció, szünidő eltöltése 

 

Ismeretlen szöveg felolvasása, értelmezése 

Ismeretlen szöveg értelmezése, kérdések alapján 

 

 

Képleírás 
 

SZÓBELI KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL AZ EMELT SZINTŰ 

NÉMET NYELVI KÉPZÉSBEN 
 

 

 

Az emelt szintű német nyelvi osztályba azokat a tanulókat várjuk, akik már tanultak németet 

és azokat is, akik ezután szeretnének intenzíven a német nyelvvel foglalkozni.  

A német nyelvet már tanulók számára német nyelvű szóbeli meghallgatást tartunk. 

A meghallgatás részei: 

a) Társalgás a mindennapi élet témáiból 

— Családi környezet (családtagok) 

— Lakókörnyezet (lakóhely, lakás) 

— Iskolai környezet (tantárgyak, osztálytársak, továbbtanulás) 

— Hobbi, szabadidő érdeklődés 

— Szünidő (kirándulás, nyaralás) 

— Közlekedés (tömegközlekedés, autó, vonat) 

— Egészség, betegség, egészséges életmód 

— Vásárlás 

— Öltözködés, divat 
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— Étkezés (iskolában és otthon) 
 

b) Képleírás (önálló szövegalkotás, szókincs mérése) Követelmények: 

— helyes kiejtés 

— megfelelő szókincs 

— egyszerű és összetett mondatok megformálása jelen és múlt időben 

— reagálás egyszerű kérdésre 
 

Azoknak a tanulóknak, akik még nem tanultak német nyelvet, szintén tartunk szóbeli 

meghallgatást. 

A meghallgatás részei: 
 

b) Elbeszélgetés a tanuló német nyelvű országokra (Németország, Ausztria, Svájc) 

vonatkozó ismereteiről. Az általános iskolában földrajzból, irodalomból, 

történelemből tanult ismeretek kerülhetnek szóba, valamint olyanok is, melyek a 

tanuló általános műveltségére, tájékozottságára vonatkoznak a német nyelvű 

országok mai életével kapcsolatban. 

c) Egy rövid szöveg elemzése 

A jelentkezők magyar nyelvtani tudását mérjük fel, amelyek a következők: mondattan, 

szófajok, alá- és mellérendelő szószerkezetek, az összetett mondatokról szerzett ismeretek, 

szövegértés. 
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2. számú melléklet: A középszintű vizsga témakörei 

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  

 

Témakörök Követelmények 

1. Magyar nyelv 

1.1. Kommunikáció A nyelv mint kommunikáció.  

Pragmatika. 

Nyelvi és vizuális kommunikáció.  

A kommunikáció működése.  

Személyközi kommunikáció. 

A tömegkommunikáció. 

1.2. A magyar nyelv 

története 

A nyelv mint történeti képződmény.  

A magyar nyelv rokonsága.  

Nyelvtörténeti korszakok. 

A magyar nyelv szókészletének alakulása. 

Nyelvművelés. 

1.3. Ember és 

nyelvhasználat 

Ember és nyelv. 

A jel, a jelrendszer.  

Általános nyelvészet.  

Nyelvváltozatok. 

Nemzetiségi nyelvhasználat és határon túli magyar nyelvűség.  

Nyelv és társadalom. 

1.4. A nyelvi szintek Hangtan. 

A helyesírás.  

Alaktan és szótan. 

A mondat szintagmatikus szerkezete.  

Mondattan. 

1.5. A szöveg A szöveg és a kommunikáció.  

A szöveg szóban és írásban. 

A szöveg szerkezete és jelentése.  

Szövegértelmezés. 

Az intertextualitás. 

A szövegtípusok. 

Az elektronikus írásbeliség és a világháló hatása a szövegre, szövegek a 

médiában. 

1.6. A retorika alapjai A nyilvános beszéd.  

Érvelés, megvitatás, vita. 

A szövegszerkesztés eljárásai. 

1.7. Stílus és jelentés Szóhasználat és stílus.  

A szójelentés.  

Stíluseszközök.  

Stílusréteg, stílusváltozat. 

2. Irodalom 

2.1. Szerzők, művek 

2.1.1. Művek a Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, 
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magyar irodalomból  

I. Kötelező szerzők 

József Attila. 

Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései, összefüggések a művek, az életmű és a korszak között. 

Memoriterek. 

2.1.2. Művek a 

magyar irodalomból  

II. Választható 

szerzők 

Balassi Bálint, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Illyés Gyula, 

Jókai Mór, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos, Kertész Imre, Kölcsey Ferenc, 

Krúdy Gyula, Márai Sándor, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Nagy 

László, Nemes Nagy Ágnes, Németh László, Ottlik Géza, Örkény István, 

Pilinszky János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Szilágyi Domokos, 

Vörösmarty Mihály, Weöres Sándor, Zrínyi Miklós (és még legfeljebb két, 

a fentiekhez hasonló jelentőségű szerző). 

Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései, összefüggések a művek, az életmű és a korszak között. 

Memoriterek. 

2.1.3. Művek a 

magyar irodalomból  

III.Kortárs szerzők 

Legalább egy szerző ismertetése a legutóbbi 30 év irodalmából.  

Az életút jelentős tényei, művek, műrészletek adott szempontú értelmezése, 

kérdésfelvetései. 

Memoriterek. 

2.1.4. Művek a 

világirodalomból 

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia. 

A romantika, a realizmus, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól 

az avantgárdig), a 20. század. 

Jellemző művek, műrészletek adott szempontú bemutatása, 

kérdésfelvetései. 

2.1.5. Színház és 

dráma 

1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Moliere, Katona József:  

Bánk bán, egy 19. századi dráma (pl. Ibsen, Csehov egy alkotása), Madách 

Imre: Az ember tragédiája, Örkény István egy drámája, egy 20. századi 

magyar dráma. 

A mű, műrészlet adott szempontú értelmezése, bemutatása. 

Színház és dráma az adott mű korában. 

2.1.6. Az irodalom 

határterületei 

Egy jelenség vagy szerző, vagy műfaj, vagy műalkotás elemzése vagy 

bemutatása a lehetséges témák egyikéből. 

Népköltészet, irodalom és film, gyermek- és ifjúsági irodalom, szórakoztató 

irodalom. 

A korunk kultúráját jellemző jelenségek. 

2.1.7. Regionális 

kultúra és határon túli 

irodalom 

Egy szerző vagy műalkotás, vagy jelenség, vagy intézmény bemutatása 

vagy elemzése a lehetséges témák egyikéből. 

A régió, a tájegység, a település kultúrája, irodalma. 

A határon túli magyar irodalom. 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.2.1. Témák, 

motívumok 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és 

különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, 

értelmezése. 

2.2.2. Műfajok, 

poétika 

Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 

2.2.3. Korszakok, 

stílustörténet 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a 

középkortól napjainkig.  
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

1. Az ókor és kultúrája Poliszok az ókori Hellászban. 

Társadalmi és politikai küzdelmek az ókori Rómában. 

Az európai kultúra alapjai. 

Nyugat-Európa a kora középkorban. 

A középkori egyház. 

Az érett középkor Nyugat- és Közép-Európában. 

Az iszlám vallás és az Oszmán Birodalom. 

A középkor kultúrája. 

A magyar nép története az államalapításig. 

Az államalapítás és az Árpád-házi uralkodók kora. 

Az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond kora. 

A Hunyadiak. 

A földrajzi felfedezések és következményei. 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Alkotmányosság és abszolutizmus a 17-18. században. 

A felvilágosodás kora. 

Az ország három részre szakadása és az országrészek 

berendezkedése. 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

Magyarország a 18. századi Habsburg Birodalomban. 

A francia forradalom eszméi és a napóleoni háborúk. 

A 19. század eszméi és a nemzetállami törekvések 

Európában. 

Gyarmati függés és harc a világ újrafelosztásáért. 

Az ipari forradalom hullámai és hatásai. 

A reformkor. 

Forradalom és szabadságharc. 

A kiegyezés és a dualizmus. 

Társadalmi és gazdasági változások a dualizmus korában. 

Az első világháború és következményei. 

A fasizmus és a nemzetiszocializmus. 

A kommunista diktatúra. 

A második világháború. 

Az első világháború és következményei Magyarországon. 

A Horthy-korszak. 

Művelődési viszonyok és társadalom. 

Magyarország a második világháborúban. 

A kétpólusú világ kialakulása. 

A kétpólusú világrend megszűnése. 

Az európai integráció. 

A globális világ sajátosságai. 

A kommunista diktatúra kiépítése és a Rákosi-korszak. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 
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A Kádár-korszak. 

A rendszerváltozás és a piacgazdaságra való áttérés. 

Demográfiai folyamatok és a határon túli magyarság. 

A társadalom tagozódása és a társadalmi felelősségvállalás. 

Az aktív és felelős állampolgárság – ismérvek, fogalmak, 

eszközök. 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak, a tudatos és 

felelős állampolgári gazdálkodás elvei, folyamata, a 

munkavállalói jogok és kötelességek. 
 

 

MATEMATIKA 

Témakör Követelmények 

1. Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak.  

Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 

A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika 

különböző területein (pl. számhalmazok, ponthalmazok). 

Logika  

Logikai műveletek  

Fogalmak, tételek, 

bizonyítások a 

matematikában 

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia 

ismerete, alkalmazása. 

A „minden”, „van olyan” logikai kvantorok ismerete, alkalmazása. 

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 

A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása.  

Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

Kombinatorika Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

Gráfok A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai.  

Gráfelméleti alapfogalmak. 

2. Számelmélet, algebra 

Számfogalom A valós számkör. 

A valós számok különböző alakjai. 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a 

valós számkörben. 

Az adatok és az eredmény pontossága.  

Számrendszerek, a helyiértékes írásmód. 

Számelmélet Az osztó, többszörös, prímszám, összetett szám fogalma. 

A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.  

Egyszerű oszthatósági feladatok. 

Algebrai kifejezések, 

műveletek 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

Hatvány, gyök, logaritmus Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, 

racionális kitevőjű hatványok). 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Egyenletek, egyenlőtlenségek Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása.  

Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban.  

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes 
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egyenletek. 

A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő 

exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek.  

Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya.  

Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek.  

Egyszerű egyenlőtlenségrendszerek. 

3. Függvények, az analízis elemei 

Függvények függvények 

grafikonjai, függvény-

transzformációk 

A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai.  

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és 

négyzetgyök-függvények, fordított arányosság, exponenciális és 

logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték 

függvény) és egyszerű transzformáltjaik: 

f(x) + c, f(x + c), c · f (x).  

Függvények jellemzése Zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás. 

Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat.  

Kamatos kamat számítása. 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Alapfogalmak, ponthalmazok Térelemek távolsága, szöge.  

Nevezetes ponthalmazok. 

Geometriai transzformációk Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok.  

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 

Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek 

alkalmazása egyszerű feladatokban. 

Síkgeometriai alakzatok 

Háromszögek  

Négyszögek 

Sokszögek 

Kör 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra – 

alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban.  

Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. 

Alaptulajdonságok. 

Szabályos sokszögek. 

A kör és részei. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Térbeli alakzatok Henger, kúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, csonkakúp. 

Kerület-, terület-, felszín- és 

térfogatszámítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe.  

Testek felszínének és térfogatának számítása. 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a 

hasonlóság arányának viszonya. 

Vektorok A vektor fogalma. 

Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való 

szorzás, skaláris szorzat) és tulajdonságaik. 

Vektor koordinátái.  

Vektorok alkalmazása. 

Trigonometria Szögfüggvények fogalma. 

Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között.  

Szinusztétel, koszinusztétel. 

Koordinátageometria Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 

5. Valószínűség-számítás, statisztika 

Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

(kördiagram, oszlopdiagram).  

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 
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Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe 

(medián), leggyakoribb érték (módusz).  

Szórás. 

Valószínűség-számítás Valószínűség fogalma. 

A valószínűség klasszikus kiszámítási módja.  

Visszatevéses mintavétel.  
 

 

ÉLŐ IDEGEN NYELV 

Témakörök/Kompetenciák Követelmények 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott 

szöveg értése) 

A vizsgázó megérti a világos köznyelvi beszéd főbb pontjait ismerős 

témákban, a tényszerű információ lényegét számára ismerős témákban. 

Megérti a standard dialektusú hangfelvételeket érdeklődéséhez közelálló 

témákban, érti a tartalmat, azonosítja a beszélő viszonyát a témához. 

Beszédkészség A vizsgázó meglehetősen folyékonyan el tudja mondani egy elbeszélés 

vagy leírás lényegét, érzései és reakciói bemutatásával. 

El tudja mondani egy könyv vagy film cselekményét, és le tudja írni 

reakcióit.  

El tud mondani egy történetet.  

Felkészületlenül is részt tud venni ismerős témákról szóló társalgásban, 

ki tudja fejezni véleményét. 

Szövegértés (olvasott 

szöveg értése) 

A vizsgázó megkeres és megért lényeges információt mindennapi 

anyagokban pl. levelekben, rövid hivatalos dokumentumokban. Átfésül 

hosszabb szöveget, megtalálja benne a keresett információt. 

Íráskészség A vizsgázó a számára érdekes témákról rövid, egyszerű esszét tud írni, 

számára ismerős dolgokkal kapcsolatban a tényszerű információt szintén 

magabiztosan képes összefoglalni, beszámolót tud írni róla, és ki tudja 

fejezni a témával kapcsolatos véleményét. 

Egyéb készségek 

(stratégiák) 

A vizsgázó a feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez 

szükséges készségeket mozgósítja, és a megfelelő technikákat 

alkalmazza. 

2. Nyelvi kompetencia  
A vizsgázó felismeri a tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban 

előforduló alapvető lexikai elemeket, nyelvi szerkezeteket, ezeket a 

lexikai elemeket, nyelvi szerkezeteket nyelvileg elfogadható, azaz a 

megértést nem akadályozó módon használja. 

Alkalmazza a kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges 

nyelvi eszközöket szóban és írásban. 

3. Témák 

Személyes 

vonatkozások, család 

Például: a vizsgázó személye, családi élet. 

Ember és társadalom Például: a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek, vásárlás. 

Környezetünk Például: az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. 

Az iskola Például: a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. 

A munka világa Például: diákmunka, pályaválasztás. 

Életmód Például: napirend, kedvenc ételek. 
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Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

Például: színház, mozi, kedvenc sport. 

Utazás, turizmus Például: tömegközlekedés, utazási előkészületek. 

Tudomány és 

technika 

Például: népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. 

Gazdaság, pénz Például: nyaralás költségeinek megtervezése, adott áru kiválasztása az ár-

érték arány figyelembevételével.  
 

 

FIZIKA 

Témakörök Követelmények 

1. Mechanika 

A dinamika törvényei A testek mechanikai kölcsönhatása, az erő, az erő mérése, erők 

összegzése. 

Newton törvényeinek értelmezése. 

Erőtörvények (súrlódási erők, rugalmas erő, gravitációs erő). 

Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és alkalmazása konkrét 

példákra. 

Az erőpár fogalma, a forgatónyomaték kiszámítása egyszerű esetekben. 

Tömegközéppont alkalmazása homogén, egyszerű alakú testek esetében. 

Testek egyensúlyi helyzetének értelmezése.  

Egyszerű gépek működésének leírása. 

Mozgások A vonatkoztatási rendszer, pálya, út, idő, elmozdulás fogalmainak 

alkalmazása, a mozgás viszonylagossága.  

Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. 

Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás leírása, a sebesség, 

gyorsulás alkalmazása. 

Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése.  

A szabadesés és a függőleges hajítás leírása. 

Az egyenletes körmozgás leírása, a harmonikus rezgőmozgás jellemzői. 

E mozgások dinamikai feltételének alkalmazása konkrét példákra. 

A súrlódás jelensége, csillapodás. 

A rezonancia jelensége, felismerése gyakorlati példákban.  

A matematikai inga és az időmérés kapcsolata. 

A frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség fogalmának alkalmazása. 

A longitudinális és transzverzális hullám leírása.  

A hullámjelenségek felismerése és leírása. 

A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerősség, hangszín) 

összekapcsolása fizikai jellemzőivel.  

Állóhullámok felismerése. 

Munka és energia A munka és a teljesítmény. A hatásfok.  

A mozgási energia. 

Az emelési munka, a helyzeti energia. 

A munka grafikus ábrázolása. A rugalmas energia. 

A mechanikai energia megmaradása, a törvény alkalmazása. 

Folyadékok és gázok 

mechanikája 

A légnyomás kimutatása és mérése.  

Hidrosztatikai nyomás. 
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Pascal törvénye.  

Felhajtóerő.  

Felületi feszültség.  

Közegellenállás. 

Kontinuitási törvény.  

Bernoulli-törvény. 

2. Hőtan, termodinamika 

Állapotjelzők, 

termodinamikai 

egyensúly 

Az állapotjelzők ismerete, alkalmazásuk.  

Hőmérők és használatuk. A Kelvin-skála.  

Avogadro-törvény, anyagmennyiség. 

A termikus egyensúly értelmezése. 

Hőtágulás Szilárd testek vonalas és térfogati hőtágulásának leírása.  

Folyadékok hőtágulásának leírása. 

A hőtágulási jelenségek gyakorlati jelentősége. 

Összefüggés a gázok 

állapotjelzői között 

Az ideális gáz speciális állapotváltozásainak leírása.  

p-V-diagramok értelmezése. 

Az egyesített gáztörvény alkalmazása egyszerűbb problémákban. 

Az állapotegyenlet ismerete. 

A kinetikus gázmodell A hőmozgás értelmezése. 

Az állapotjelzők kvalitatív értelmezése a modell alapján.  

Termikus és 

mechanikai 

kölcsönhatások 

A hőközlés, hőmennyiség, fajhő fogalmainak ismerete, alkalmazása. 

A belső energia értelmezése. 

A térfogati munka értelmezése. 

A termodinamika I. főtétele és jelentősége, egyszerű alkalmazások. 

Nyílt folyamatok ideális gázokkal: izoterm, izochor, izobár, adiabatikus 

folyamatok energetikai jellemzése. 

A gázok állandó nyomáson és állandó térfogaton mért fajhőjének 

megkülönböztetése. 

Halmazállapot-

változások 

A halmazállapotok tulajdonságainak ismerete.  

Olvadás és fagyás. 

Párolgás és lecsapódás. Forrás. 

E folyamatok energetikai vizsgálata. 

A nyomás szerepének kvalitatív leírása a forrás esetében. 

A víz különleges tulajdonságainak ismerete, ezek jelentősége.  

A levegő páratartalma. 

A légkört érő káros behatások és következményeik. 

A termodinamika II. 

főtétele 

A II. főtétel szemléltetése mindennapi példákon.  

Reverzibilis és irreverzibilis folyamatok fogalma.  

A hőerőgépek hatásfokának korlátai. 

A hőterjedés formái A hővezetés, hőáramlás és hősugárzás jelensége. 

3. Elektromágnesség 

Elektrosztatika Elektrosztatikai alapjelenségek értelmezése, bemutatása.  

A töltésmegmaradás törvénye. 

A Coulomb-törvény ismerete. 

Az elektrosztatikai mező jellemzése: térerősség, erővonalak, feszültség. 

Többlettöltés fémen, alkalmazások. 

A kapacitás fogalma, a kondenzátorok egy-két gyakorlati alkalmazásának 

ismerete. 

Az egyenáram Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. 

Ohm törvénye. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás.  
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Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredő ellenállás 

meghatározása egyszerű esetekben. 

Az egyenáram munkája és teljesítménye. 

Az energiafogyasztással kapcsolatos fogalmak.  

Az egyenáram hatásai, alkalmazások. 

A galvánelem és az akkumulátor. 

Az érintésvédelmi szabályok ismerete és betartása.  

Félvezetők tulajdonságai, alkalmazások. 

Magnetosztatika. 

Egyenáram mágneses 

mezője 

A Föld mágnessége, az iránytű használata. 

A magnetosztatikai mező jellemzése: a mágneses indukcióvektor és a 

mágneses fluxus. 

Az egyenes tekercs és az egyenes vezető mágneses mezejének jellege. 

Az elektromágnes; gyakorlati alkalmazások.  

A Lorentz-erő. 

Az elektromágneses 

indukció 

A mozgási és a nyugalmi indukció jelenségének leírása, Lenz törvénye. 

Az önindukció jelensége az áram ki- és bekapcsolásánál.  

A váltakozó áram A váltakozó áram jellemzése, az effektív feszültség és az áramerősség. 

A váltakozó áram munkája, effektív teljesítménye ohmikus fogyasztó 

esetében. 

Az elektromos energia gyakorlati alkalmazásai (generátor, motor, 

transzformátor). 

Elektromágneses 

hullámok 

A rezgőkörben zajló folyamatok kvalitatív leírása. 

Az elektromágneses hullámok tulajdonságai (terjedési sebesség, 

hullámhossz, frekvencia). 

Az elektromágneses hullámok spektrumának és biológiai hatásainak 

ismerete. 

Az elektromágneses hullámok alkalmazásainak ismerete. 

4. Optika 

A fény Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, a fény terjedési sebessége.  

A fény visszaverődése, a visszaverődés törvénye. 

A fénytörés, a Snellius-Descartes-törvény, a teljes visszaverődés 

jelensége. 

Színfelbontás prizmával, homogén és összetett színek.  

A fény hullámjelenségeinek felismerése (interferencia, polarizáció). 

Képalkotás, valódi és látszólagos kép; a nagyítás fogalmának ismerete, 

alkalmazása. 

A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. 

Az optikai lencsék és a leképezési törvény ismerete, a dioptria fogalma. 

Optikai eszközök: a nagyító, a mikroszkóp, a távcső, a szem, a szemüveg, 

a fényképezőgép működésének alapelvei. 

5. Atomfizika, magfizika 

Az anyag szerkezete Az atom, a molekula, az ion, az elem fogalma. 

Az anyag atomos természetének alátámasztása konkrét jelenségekkel. 

Az atom szerkezete Az elektromosság atomos természetének értelmezése az elektrolízis 

alapján. 

Az elektron töltése és tömege. 

Rutherford szórási kísérlete és atommodellje. 

A kvantumfizika 

elemei 

Az energia kvantáltsága, Planck-formula. 

A fotoeffektus és értelmezése. A foton és energiája. A fény kettős 

természete. 
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A vonalas színképek keletkezésének ismerete. 

Összefüggés a színképvonalak hullámhossza és az atomi elektronok 

energiája között. 

Az elektron kettős természete. 

A Bohr-modell sajátosságai, újszerűsége. 

Az elektronburok szerkezete: a fő- és mellékkvantumszám és az 

elektronhéj fogalma, a Pauli-elv szerepe.  

Az atommagban 

lejátszódó jelenségek 

Az atommag összetétele. 

Az erős kölcsönhatás, nukleonok, tömeghiány és kötési energia, tömeg-

energia ekvivalencia fogalmainak használata az atommag leírásában. 

A természetes radioaktív sugárzás (alfa, béta, gamma) leírása; felezési 

idő, aktivitás. 

Atommag-átalakulások leírása, izotópok, alkalmazások.  

Maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba. Az atomenergia 

jelentősége, előnyei, hátrányai, összehasonlítás más energiafelhasználási 

módokkal. 

Magfúzió, hidrogénbomba, a Nap energiája. 

Sugárvédelem A radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásainak ismerete, a 

sugárterhelés fogalma. A sugárvédelem módszerei. 

6. Gravitáció, csillagászat 

Gravitáció Az általános tömegvonzási törvény és jelentősége.  

A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. 

A mesterséges égitestek mozgása. 

Nehézségi erő, a súly, a súlytalanság értelmezése.  

A gravitációs gyorsulás mérése. 

Potenciális energia homogén gravitációs mezőben. 

A csillagászat 

elemeiből 

A Naprendszer és főbb részeinek jellemzése.  

A csillag fogalma, összehasonlítás a Nappal.  

A Tejútrendszer; a galaxisok. 

Az Univerzum tágulása. Ősrobbanás-elmélet. 

A világűr megismerésének legfontosabb módszerei, eszközei. 

7. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

Személyiségek Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, 

Ohm, Joule, Ampčre, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, J. J. 

Thomson, Rutherford, Curie-család, Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, 

Teller Ede, Wigner Jenő a tanultakkal kapcsolatos legfontosabb 

eredményeinek ismerete. 

Elméletek, 

felfedezések, 

találmányok 

A geo- és a heliocentrikus világkép összehasonlítása. 

Galilei munkásságának jelentősége: a kísérletezés szerepe.  

Newton munkásságának jelentősége: „az égi és földi mechanika 

egyesítése”, a newtoni fizika hatása. 

A távcső, a mikroszkóp, a gőzgép, az elektromotor, a generátor, a 

transzformátor, az elektron, a belső égésű motor, a röntgensugárzás, a 

radioaktivitás, a félvezetők, az atomenergia felhasználásának felfedezése, 

illetve feltalálása és hatásuk – összekapcsolás a megfelelő nevekkel. 

Néhány új energiatermelő és átalakító technika, és azok hatása az adott 

kor gazdasági és társadalmi folyamataira. 

A követelményekben szereplő ismeretek alapján megállapítható eltérések 

a klasszikus fizika és a kvantummechanika között.  

Az űrkutatás történetének legfontosabb állomásai. 
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A modern technika, a távközlés, a számítástechnika vívmányai és ezen 

eszközöknek a mindennapi életre is gyakorolt hatása.  
 

 

KÉMIA 

Témakör Követelmények 

1. Általános kémia 

Az elemi részecskék szerepe az atom felépítésében. 

Az elektronburok héjas szerkezete, nemesgáz-

elektronszerkezet. 

Hasonlóságok és különbségek megállapítása az anyagi 

tulajdonságokban a periódusos rendszer alapján. 

A periódusos rendszerben megmutatkozó tendenciák. 

A periódusos rendszer használata a tulajdonságok 

meghatározásához. 

Egyszerű szervetlen és szerves molekulák, valamint az 

ammónium- és az oxóniumion szerkezete. 

A molekulák és a megismert összetett ionok összegképlete, a 

megismert molekulák szerkezeti képlete. 

Az anyagi halmazok tulajdonságai és az azokat felépítő 

részecskék szerkezete közötti kapcsolat értelmezése modellek 

alapján. 

Az anyagi halmazok csoportosítása és jellemzése különböző 

szempontok  

(pl. komponensek száma, halmazállapot, homogenitás) 

szerint. 

Az oldatok és a kolloid rendszerek legfontosabb 

tulajdonságai. 

A kémiai reakciók Egyszerű kísérlet elvégzése leírás alapján, a tapasztalatok 

értelmezése. Egyszerű kísérletek megtervezése, a 

tapasztalatok értelmezése. 

A kémiai reakciók jelölése Sztöchiometriai és egyszerűbb ionegyenletek felírása, 

rendezése. 

Termokémia A termokémiai fogalmak és törvények ismerete, 

alkalmazásuk egyszerűbb esetekben. 

A reakciók végbemenetelének feltételei. 

A reakciósebességet befolyásoló tényezők. 

A dinamikus egyensúly értelmezése a megismert reakciókra. 

Az egyensúlyi állandó és az egyensúlyi koncentrációk közötti 

kapcsolat. 

Az ipari szempontból fontos gyártási folyamatok optimális 

paramétereinek értelmezése.  

A kémiai reakciók csoportosítása különböző szempontok (pl. 

irány, reakcióhő, sebesség, részecskeátmenet stb.) szerint. 

A megismert anyagok csoportosítása kémiai viselkedésük 

alapján (sav, bázis, oxidálószer, redukálószer stb.). 

A megismert kémiai folyamatok besorolása különböző 
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reakciótípusokba  

(pl. protolitikus, redoxi stb.). 

Protonátmenettel járó reakciók A vizes közegben lejátszódó protolitikus reakciók 

értelmezése egyszerűbb, illetve tanult példák alapján (pH, 

kémhatás, közömbösítés, hidrolízis). 

Elektronátmenettel járó reakciók A redoxireakciók értelmezése (elektronátmenet). 

A kémiai energia és az elektromos energia kapcsolata 

(galvánelem, elektrolizáló cella működése). 

A redoxireakciók iránya és a standardpotenciálok közötti 

összefüggés. 

Táblázatok adatainak használata a redoxifolyamatok 

irányának meghatározására. 

A gyakorlati életben használt galvánelemek (akkumulátorok). 

Korróziós jelenségek, korrózióvédelem. 

Az elektrolízis során végbemenő elektródfolyamatok felírása 

és értelmezése a keletkező termékek ismeretében. 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti 

vonatkozások megnevezése (pl. Mengyelejev, Hevesy 

György, Faraday, Arrhenius, Brřnsted, Avogadro). 

2. Szervetlen kémia 

Az elemek és vegyületek 

szerkezete (az atom-, a molekula- 

és a halmaz-  

szerkezet kapcsolata) 

A megismert elemek és vegyületek tulajdonságainak és 

reakcióinak magyarázata az általános kémiai ismeretek 

alapján. 

Az elemek és vegyületek fizikai 

tulajdonságai és ezek 

anyagszerkezeti értelmezése 

Az általános kémiában tanult fogalmak, összefüggések, 

szabályok alkalmazása a megismert elemek és vegyületek 

tulajdonságainak és reakcióinak magyarázatára. 

Megismert elemek jellemzése a periódusos rendszer adatai 

alapján. 

Egyszerűbb kísérletek elvégzése leírás alapján, és a 

tapasztalatok anyagszerkezeti értelmezése. A 

természettudományos megfigyelési, kísérleti és elemzési 

módszerek alkalmazása. 

A megfigyelések, mérések során nyert adatok rendezése, 

ábrázolása, értelmezése. 

Képlet- és adatgyűjtemény, szaklexikon önálló használata. 

Az anyagok tulajdonságainak összehasonlítása és értelmezése 

táblázat adatai alapján. 

A képlet alapján a megismert vegyületek besorolása a 

megfelelő rácstípusba és főbb tulajdonságaik jellemzése. 

A megismert vegyületek képleteinek, a reakciók 

reakcióegyenleteinek felírása. 

Az elemek és vegyületek 

előfordulása 

A megismert elemek előfordulásának formái. 

Az elemek és vegyületek 

laboratóriumi és ipari előállítása 

Az elemek, szervetlen vegyületek laboratóriumi és ipari 

előállításának elvi alapjai és módjai. 

Az elemek és szervetlen 

vegyületek legfontosabb 

felhasználásai 

Annak ismerete, hogyan kell felelősségteljesen használni a 

környezetben előforduló elemeket és szervetlen vegyületeket. 
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Az elemek és vegyületek 

jelentősége 

Megismert elemek és vegyületek felhasználása, élettani 

hatása, gyógyító, károsító hatása. 

A környezetkárosító anyagok hatásai és a megelőzés módjai. 

Az energiatermelés szervetlen kémiai vonatkozásai. 

A környezetszennyezés okai, környezetvédelem. 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti 

vonatkozások megnevezése (pl. Hevesy György, Irinyi János, 

Semmelweis Ignác). 

3. Szerves kémia 

A szerves anyag fogalma. 

A szerves vegyületek csoportosítása a szénatomok közötti 

kötések szerint. 

A funkciós csoport fogalma. 

A szerves vegyületek csoportosítása a funkciós csoportok 

szerint. 

A szerves vegyületek elnevezésének alapelvei és annak 

alkalmazása. 

A mindennapi életben használt vegyületek köznapi neve. 

A főbb vegyületcsoportok általános képlete. 

A konstitúció, a konfiguráció és a konformáció. 

Szerkezeti képlet írása. 

Az izoméria különböző típusai, annak példával történő 

illusztrálása. 

A konstitúciós izomerek felismerése. 

A szerves vegyületek fizikai 

tulajdonságai 

Megismert vegyületek fizikai tulajdonságainak molekula- és 

halmazszerkezeti értelmezése. 

A szerves vegyületek kémiai reakciói a szénváz és a funkciós 

csoportok alapján. 

A kémiai változások reakcióegyenleteinek felírása a 

megismert vegyületek példáján. 

Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján, illetve 

megtervezése, ezek eredményének értelmezése.  

A szerves vegyületek előfordulása A legismertebb szerves vegyületek előfordulási területei. 

A mindennapi életben fontos vegyületek felhasználása, 

élettani, gyógyító, károsító hatása (pl. drogok). 

Az energiatermelés szerves kémiai vonatkozásai, megújuló 

energiaforrások. 

A szerves vegyületek 

laboratóriumi és ipari előállítása 

Az egyes szerves vegyületcsoportok legismertebb tagjai, 

laboratóriumi és ipari előállításának elvi alapjai és előállítási 

módjai. 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti 

vonatkozások megnevezése (pl. Szent-Györgyi Albert, A. 

Nobel). 

4. Kémiai számítások 

Az SI-mértékegységek használata. 

A periódusos rendszer adatainak használata a számításokhoz. 

A feladatok szövegének, adatainak helyes értelmezése. 

Az anyagmennyiség A tömeg, az anyagmennyiség, a részecskeszám és a térfogat 
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közötti összefüggések  

(moláris tömeg, sűrűség, Avogadro-állandó) és alkalmazásuk. 

Az Avogadro-törvény Az Avogadro-törvény, illetve az Avogadro-törvényből 

következő összefüggések (gázok moláris térfogata, sűrűsége, 

relatív sűrűsége) alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

Oldatok, elegyek (százalékos 

összetételek, koncentráció, 

oldhatóság stb.) 

Az oldatok százalékos összetételének és koncentrációjának 

alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

A vegyületek összegképlete és százalékos összetétele közötti 

kapcsolat, és annak alkalmazása. 

A kémiai egyenlet jelentései, ez alapján egyszerűbb számítási 

feladatok megoldása. 

Termokémia A reakcióhő és a képződéshők közötti kapcsolat és annak 

alkalmazása, a reakcióhő alkalmazása egyszerű kémiai 

számítási feladatokban. 

Kémiai egyensúly, pH-számítás Az egész értékű pH és az oldatok oxónium-, illetve 

hidroxidion-koncentrációja közötti kapcsolat alkalmazása. 

Elektrokémia A standardpotenciál és galvánelemek elektromotoros ereje 

közötti kapcsolat alkalmazása.  
 

 

BIOLÓGIA 

Témakör Követelmények 

1. Bevezetés a biológiába 

A biológia tudománya A rendszertani kategóriák, a faj, a mesterséges és természetes 

rendszer fogalma. 

A szerveződési szint fogalma. 

Fizikai, kémiai 

alapismeretek 

A diffúzió, az ozmózis, a felületi kötődés és a katalízis biológiai 

jelentősége, feltételei. 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Szervetlen és szerves alkotóelemek: 

Elemek, ionok A C, H, O, N, S, P szerepe az élő szervezetben. 

A H+, Na+, K+, Cl–, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO3
–, CO3

2–, NO3
–, PO4

3–-

ionok természetes előfordulásai. 

Szervetlen molekulák A víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentősége az élővilágban.  

Lipidek A lipidek oldódási tulajdonságai, a zsírok és olajok, a foszfatidok, az 

epe biológiai szerepe. 

Szénhidrátok A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai. 

Fehérjék A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). Térszerkezet és 

aminosav sorrend. 

A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe. 

Nukleinsavak, 

nukleotidok 

A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerepe. 

Az anyagcsere folyamatai: 

Felépítés és lebontás 

kapcsolata 

Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata 

(fototrófok, kemotrófok, autotrófok és heterotrófok). Az endo- és 

exocitózis. 
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Felépítő folyamatok Lényegük (reduktív, energia-felhasználó) és helyük. 

A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai. 

Lebontó folyamatok A biológiai oxidáció lényege, egyszerűsített egyenlete. Az erjedés 

lényege, felhasználása. 

Sejtalkotók (az eukarióta 

sejtben) 

Ismerje fel rajzolt ábrán, mikroszkópban a sejtalkotókat.  

A biológiai hártyák (membránok) szerepe, felépítésük általános elve. 

A passzív és az aktív szállítás. 

Állábas, ostoros, csillós mozgások az emberi szervezetben.  

Mitózis és meiózis. 

Sejtválasz külső és belső ingerekre. 

3. Az egyed szerveződési szintje 

Nem sejtes rendszerek: 

Vírusok Felépítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük. Fertőzéses és 

járványos megbetegedések, a megelőzés lehetőségei. 

Önálló sejtek: 

Baktériumok A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése.  

A baktériumok jelentősége; anyagcseréjük. 

Egysejtű eukarióták Testszerveződésük és anyagcseréjük példákon. 

Többsejtűség: 

Gombák, növények, 

állatok elkülönülése 

Az öt regnum elkülönítésének alapja. 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai 

(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

Sejtfonalak A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása. 

Teleptest és álszövet A teleptest és az álszövet jellemzői. 

Szövetek,  

szervek,  

szervrendszerek,  

testtájak 

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós „újítások” a 

harasztoknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. 

A testfelépítés, az életmód és a környezet kapcsolata (szivacsok, 

laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, csigák, a gerincesek nagy 

csoportjai – halak, kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök). 

Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. Felépítésük 

és alapfunkcióik. Fás szár. A virág biológiai szerepe, része, típusai. 

A virágos növények ivaros és az ivartalan szaporodása, szaporítása. 

Állati szövettípusok, működésük, mikroszkópos képük.  

A petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a váltivarúság, az 

ivari kétalakúság, az embrionális és posztembrionális fejlődés 

fogalma. 

Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata. Regeneráció. 

Viselkedés Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos 

tanulás. 

4. Az emberi szervezet 

Homeosztázis A homeosztázis fogalma, jelentősége. A szűrővizsgálatok szerepe a 

megbetegedések korai felismerésében. 

Kültakaró A bőr funkciói, részei. A bőr ápolása és védelme, mint a személyi 

higiéné része. 

A mozgás A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, lehetséges 

kapcsolataik. Néhány fontosabb emberi izom helye és funkciója. A 

vázizom felépítése. 

A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei. 

A táplálkozás A táplálkozás jelentősége, folyamatai. 
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Az emésztőrendszer részei, funkciói. A máj szerepe.  

A fog részei, a szájápolás higiéniája. 

A bélbolyhok helye, működése. A bélperisztaltika.  

Az éhség-, szomjúságérzet. 

A tápanyagok természetes forrásai, hiányuk vagy túlzott 

fogyasztásuk következményei. 

Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól 

függően.  

Az alul- és túltápláltság következményei és megelőzése. 

Az élelmiszer- és ételtartósítás alapvető szabályai. 

A légzőrendszer szervei, funkciói. 

A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggései. 

A gége részei, a hangszalagok szerepe. 

A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe. 

A légzőrendszert károsító környezeti tényezők és a légzőrendszer 

gyakori betegségeinek felismerése, megelőzésének és kezelésének 

lehetőségei. 

A dohányzás és a légzőszervi betegségek kialakulásának 

összefüggései. 

A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, szerepük az emberi szervezet 

működésének fenntartásában. 

A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata.  

A vérszegénység lehetséges okai. 

A szív, a koszorúerek felépítése és működése. 

A vérnyomás és a pulzus fogalma, mérése és normálértékei.  

A keringést befolyásoló élettani hatások.  

A szívinfarktus kockázati tényezői, felismerése. 

A véreloszlás megváltozásának élettani funkciója. 

Az életmód és a táplálkozás hatása. Sebellátás. 

A kiválasztás A vizeletkiválasztó rendszer főbb részei, a kiválasztás funkciója. 

A vizelet összetételét és mennyiségét befolyásoló tényezők.  

A húgyúti betegségek és a vesekőképződés megelőzése, a 

művesekezelés. 

A szabályozás A szabályozás, a vezérlés és a visszacsatolások. 

Az idegrendszer 

általános jellemzése 

Az idegsejt felépítése és működése. 

A receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger, típusai 

(mechanikai, kémiai, fény, hő). 

A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás magyarázata. 

A reflexív és a reflexkör fogalma. Hierarchikus felépítés.  

A gerincvelő főbb funkciói. 

Az agy főbb részei, funkciói. 

A bőr és a belső szervek receptorai. 

Az érzékszervek működésének általános elvei. 

A szem részei, ezek működése, látáshibák, korrigálásuk.  

A pupilla, akkomodációs és szemhéjzáró reflex, a távolságészlelés. 

A külső-, közép- és belső fül része, működései.  

A nyúltvelői kemoreceptorok szerepe. 

A szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepe.  

Az akaratlagos mozgások szerveződése.  

A motiváció szerepe. 



88  

A kisagy fő funkciója, az alkohol hatása. 

A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és paraszimpatikus 

befolyásolás következményei.  

Az idegrendszer fontosabb betegségei. 

Az emberi magatartás  

biológiai-pszichológiai 

alapjai 

Az öröklött és tanult magatartásformák. 

Öröklött és tanult elemek az emberi viselkedésben. A tanulás és az 

érzelmek kapcsolata. 

Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei.  

Megerősítés, szokás, függőség kialakulása. 

Az agresszió és az önzetlenség megnyilvánulásai. 

Az érzelmi és értelmi fejlődés kapcsolata. 

Az idegrendszer egészségének kapcsolata az életmóddal, a 

stresszbetegségek kialakulása. A fájdalom jelző funkciójának 

jelentősége, a fájdalom csillapítása.  

A pszichoaktív szerek főbb csoportjai, a kémiai és a viselkedési 

függőségek közös jellegzetességei. 

A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása.  

A neurohormonális rendszer. 

Az inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin termelődési 

helye és hatása. A női nemi ciklus során végbemenő 

hormonális és testi változások. A hormonális fogamzásgátlás 

biológiai alapjai. 

A cukorbetegség.  

Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző sejtjei. 

Az immunizálás, a védőoltások. 

Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége. 

Az AB0- és az Rh-vércsoportrendszer. Rh-összeférhetetlenség. 

A szervezett véradás és a vérátömlesztés egészségügyi jelentősége. 

A szervátültetés. 

A gyulladás és a láz mint az immunválasz elemei. A lázcsillapítás 

formái. 

A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a 

megtermékenyítés. Az ivar meghatározottságának szintjei.  

A családtervezés jelentősége, formái. 

Várandósság, terhesgondozás. A terhességmegszakítás lehetséges 

következményei. 

A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi 

beavatkozások. 

Az ember magzati fejlődésének, születésének és posztembrionális 

fejlődésének fő szakaszai. 

Az emberi élet életkori szakaszainak jellemző változásai.  

Szexuális úton terjedő betegségek és megelőzésük lehetőségei. 

Az öregedés során bekövetkező biológiai változások.  

Az emberi élet vége. 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

Populáció A populáció fogalma.  

Növekedési modellek, korfák. 

A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása.  

A fajok elterjedése és a környezet közti összefüggés.  

Tűrőképességi görbék és indikáció. 
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A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív magatartás, a 

rituális harc, a behódolás fogalma, a csoportszerveződés típusai. 

A szimbiózis, a versengés, az asztalközösség (kommenzalizmus), az 

antibiózis, az élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció) 

fogalma, állati és növényi példákkal. 

Életközösségek 

(élőhelytípusok) 

A flóra, a fauna és az életközösség (élőhelytípus) fogalma.  

Ökológiai mutatók. 

Térbeli és időbeli mintázatok, az emberi hatás felismerése.  

Egy tó feltöltődésének folyamata. 

Bioszféra, globális 

folyamatok 

A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet. 

Az ember szerepe, feladatai (környezettudatosság). Civilizációs 

ártalmak, a természetes növény- és állatvilágot pusztító és védő 

emberi beavatkozások. 

Globális és helyi problémák. 

Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései. 

Ökoszisztéma Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának 

jellemzői. 

A szén és az oxigén körforgása. (Biogeokémiai ciklus.)  

A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek.  

A védett területek típusai. 

Hazánk nemzeti parkjai. 

A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték fogalma. 

A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges teendők. A 

vizek tisztulása, tisztítása. Fosszilis és megújuló energiaforrások. A 

talaj képződése és védelme. 

A hulladék típusai, kezelésük lehetséges módja. 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

Molekuláris genetika A gén és allél, a genetikai kód, a kromoszóma, a rekombináció, a 

kromatinfonál és homológ kromoszóma fogalma. 

A DNS bázissorendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és 

biológiai funkciója, valamint a tapasztalható jelleg közötti általános 

összefüggés. 

A mutáció fogalma, evolúciós szerepe és lehetséges hatásai.  

Mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. A 

génműködés szabályozásának lényege. 

A daganatos betegségek és a kockázati tényezők. 

Mendeli genetika A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és 

fenotípus fogalmai. 

Az öröklésmenetek alaptípusai. 

A humángenetika sajátos módszerei (családfaelemzés).  

Az ivarsejtek szerepe az ivar meghatározásában. 

A génkölcsönhatás és a génkapcsoltság.  

Öröklődő mennyiségi tulajdonságok és hajlamok. 

Populációgenetika és 

evolúciós folyamatok 

Az ideális és a reális populáció fogalma. A mutációk és a szelekció 

szerepe az evolúció folyamatában és a fajok keletkezésében. A 

természetes szelekció darwini modelljének lényege. 

A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége. Adaptív és 

nem adaptív jellegű evolúciós folyamatok. 

Az evolúció közvetlen bizonyítékai. 

A klón fogalma. Biotechnológai módszerek. 



90  

A géntechnológia mellett és ellen felsorakoztatható érvek. 

A genetikai tanácsadás jelentősége. A biológiai alkalmasság (fittnes) 

és az emberi élet értéke közti különbség. 

Az emberi genom felépítésének és szerveződésének feltárása (Humán 

Genom Program). 

A bioszféra evolúciója Az emberszabású majmok és az ember vonásai. Az emberi faj 

egysége.  
 

 

FÖLDRAJZ 

Témakör Követelmények 

1. Térképi ismeretek  
A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai.  

A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk leolvasása, 

az egyszerű összefüggések feltárása és alkalmazása. 

Tájékozódás a térképen és a térképpel.  

Távérzékelés és térinformatika. 

2. Kozmikus környezetünk  
A csillagászati ismeretek fejlődése. A Világegyetem.  

A Nap és kísérői. 

A Föld mint égitest. (Tengely körüli forgás, Nap körüli keringés.) 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében. 

3. A geoszférák földrajza 

A kőzetburok Földtörténet. 

A Föld gömbhéjas szerkezetének jellemzői. 

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei.  

A hegységképződés. 

A kőzetburok (litoszféra) építőkövei, ásványkincsek.  

A Föld nagyszerkezeti egységei (ősmasszívumok, röghegységek, 

gyűrthegységek, süllyedékterületek, síkságok). 

A földfelszín formálódása. 

A talaj. 

A levegőburok A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete.  

A levegő felmelegedése. 

A levegő mozgása. 

Felhő és csapadékképződés.  

Az időjárás és az éghajlat. 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége.  

A légszennyezés következményei. 

A vízburok A vízburok kialakulása és tagolódása, tulajdonságai és mozgásai. 

A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk. (A tavak és a folyóvizek.)  

A felszín alatti vizek. 

A víz és a jég felszínformáló munkája.  

A karsztosodás. 

A vízburok mint gazdasági erőforrás.  

A geoszférák 

kölcsönhatásai 

A geoszférák kölcsönhatásaihoz kapcsolódó folyamatábrák és 

szemelvények elemzése. 

4. A földrajzi övezetesség 
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A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség.  

A vízszintes földrajzi övezetesség. 

Az egyes övezetek egyedi jellemzői. 

A forró övezet. (Egyenlítői öv, Átmeneti öv, Térítői öv, Monszun vidék.)  

Az egyes övezetek egyedi jellemzői. 

Mérsékelt övezet. (Meleg-mérsékelt öv, Valódi mérsékelt öv, Hideg-

mérsékelt öv.) 

Az egyes övezetek egyedi jellemzői.  

A hideg övezet. (Sarkköri öv, Sarkvidéki öv.) 

A függőleges földrajzi övezetesség. 

5. Társadalmi folyamatok a 21. század elején  
A népesség földrajzi jellemzői. (Demográfiai folyamatok, A népesség 

összetétele.)  

Településtípusok, urbanizáció. 

6. A világgazdaság jellemző folyamatai  
Nemzetgazdaságok és a világgazdaság.  

Integrációs folyamatok. 

A globalizáció. 

A monetáris világ. 

7. Magyarország – Helyünk a Kárpát-medencében és Európában  
A Kárpát-medence természet- és társadalom-földrajzi sajátosságai. 

Magyarország természetföldrajzi adottságai.  

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői.  

A társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői. 

Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe. 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői. 

Természeti, kulturális és történelmi értékek védelme.  

Magyarország környezeti állapota. 

Az országhatárokon átívelő kapcsolatok. 

8. Európa földrajza – A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában  
Európa általános természetföldrajzi képe.  

Európa általános társadalom-földrajzi képe.  

Az Európai Unió. 

A területi fejlettség különbségei Európában. 

Az Európai Unió magterületei (Egyesült Királyság, Franciaország, Benelux 

államok, Németország). 

Fejlett gazdaságú országok Európa közepén (Ausztria, Svájc). 

A gazdasági felzárkózás lehetőségeinek példái (Olaszország, 

Spanyolország, Görögország). 

Kelet-Közép- és Délkelet-Európa rendszerváltó országai (Lengyelország, 

Csehország, Szlovákia, Románia, Jugoszlávia utódállamai [Délszláv 

államok], Szlovénia, Horvátország, Szerbia). 

Kelet-Európa (Oroszország, Ukrajna). 

9. Az Európán kívüli földrészek földrajza  
A kontinensek általános természet- és társadalom-földrajzi képe. 

Ázsia általános földrajzi jellemzői.  

Ázsia regionális földrajza (Kína, Japán, India, Délkelet-Ázsia iparosodott és 

iparosodó országai, Délnyugat-Ázsia). 

Ausztrália és Óceánia. 
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A sarkvidék földrajza. 

Afrika általános földrajzi jellemzői.  

Afrika regionális földrajza. 

Amerika földrajza. 

Amerika országai, regionális földrajza (Amerikai Egyesült Államok, 

Kanada, Latin-Amerika, Mexikó, Brazília, „Banánköztársaságok”, 

adóparadicsomok). 

10. Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei  
A globálissá váló környezetszennyezés és következményei.  

A demográfiai és urbanizációs válság. 

Élelmezési válság. 

A mind nagyobb méretű fogyasztás és a gazdasági növekedés 

következményei. 

A környezet- és a természetvédelem feladatai.  

 

ÉNEK-ZENE 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Éneklés és zenetörténet  

Népzene Eltérő stílusú magyar népdalok, valamint nemzetiségi és más népek 

népdalának előadása emlékezetből. 

A magyar népdalok stílusrétegeinek ismerete, a régi és az új stílusú 

népdalok elemzése: dallamvonal, sorszerkezet, kadencia, szótagszám, 

hangkészlet, hangsor megállapítása, besorolás az alapvető stílusrétegekbe. 

A tanult népdalokhoz kapcsolódó népszokások, jeles napok ismerete. 

Népzenei ismeretek: téma- és ünnepkör szerinti dialektusok.  

A népzenegyűjtés és rendszerezés általános ismerete. 

A műfajokhoz kapcsolódó népi hangszerek ismerete és felismerése. 

Műzene A zenetörténeti korszakok általános jellemzése.  

Társművészeti összefüggések bemutatása (irodalom, képzőművészet, 

építészet). 

A korszakok történelmi, társadalmi hátterének ismerete. 

A tanult zeneszerzők személyiségének bemutatása és főbb műveik 

megnevezése. 

Zenei műszavak, fogalmak, előadási jelek, hangszerek ismerete. 

Középkor Gregorián dallam éneklése latin szöveggel, emlékezetből.  

Trubadúr vagy trouvere dallam előadása szöveggel, emlékezetből.  

Az énekelt dallamok elemzése a stílus jellegzetes vonásainak 

bemutatásával, kottakép alapján (a ritmus, a dallam és a szöveg 

sajátosságai, egyéb kapcsolódások). 

A gregorián ének általános jellemzése. 

A zenei írásbeliség történetiségének ismerete, a kottaírás fejlődése  

(Arezzoi Guido munkássága). 

A zsoltár, himnusz fogalmának meghatározása. 

Az énekes világi zene általános jellemzése (trubadúr, trouvere dallamok). 

Reneszánsz Históriás ének szöveges megszólaltatása emlékezetből.  

Ungaresca dallam éneklése szolmizálva, emlékezetből. 

Az énekelt dallamok elemzése a stílus jellegzetes vonásainak 

bemutatásával, kottakép alapján (a ritmus, a dallam és a szöveg 
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sajátosságai, egyéb kapcsolódások). 

Vokális műfajok ismerete, a műfaji jellemzők meghatározása (mise, 

motetta, madrigál). 

A magyarországi reneszánsz zene általános bemutatása. 

A homofon és a polifon szerkesztési mód kottakép alapján történő 

felismerése és értelmezése. 

Barokk Virágének előadása szöveggel, emlékezetből. 

Korál dallam éneklése magyar vagy eredeti szöveggel, emlékezetből. 

Könnyebb ária vagy dal szöveges éneklése emlékezetből, 

zongorakísérettel. 

Barokk hangszeres zeneműrészlet hangszeres bemutatása vagy éneklése 

emlékezetből, szolmizálva vagy abszolút névvel. 

Az énekelt dallamok elemzése a stílus jellegzetes vonásainak 

bemutatásával, kottakép alapján (a ritmus, a dallam és a szöveg 

sajátosságai). 

J. S. Bach és G. F. Händel munkásságának bemutatása, főbb műveik 

felsorolása. 

Korál, passió, oratórium, kantáta, a barokk opera meghatározása.  

A korál szerepének ismertetése. 

A da capo-s ária formai ismerete. 

Zenei formák: rondó, variáció értelmezése. 

Hangszeres műfajok: concerto, concerto grosso, szvit, prelúdium, fúga 

értelmezése.  

A barokk zenekar összetételének és jellemző hangszereinek felsorolása. 

Bécsi klasszika Bécsi klasszikus szerzők (J. Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven) egy-

egy dalának bemutatása szöveggel, emlékezetből, (tanári) 

zongorakísérettel. 

J. Haydn, W. A. Mozart vagy L. van Beethoven egy hangszeres zeneműve 

jellegzetes periódus terjedelmű témájának hangszeres bemutatása vagy 

éneklése emlékezetből, szolmizálva vagy abszolút névvel. 

Az énekelt dallamok elemzése a stílus jellegzetes vonásainak 

bemutatásával, kottakép alapján (a ritmus, a dallam és a szöveg 

sajátosságai, kapcsolódásuk, formai elemzés). 

J. Haydn, W. A. Mozart és L. van Beethoven munkásságának vázlatos 

ismertetése, főbb műveik felsorolása. 

A periódus fogalma. 

A két-, illetve háromtagú formák meghatározása. 

Jellemző műfajok általános bemutatása: szonáta, vonósnégyes, szimfónia, 

klasszikus versenymű, opera, klasszikus dal. 

A klasszikus szimfonikus zenekar összetételének meghatározása. 

Romantika Három, különböző szerzőtől származó romantikus mű éneklése 

emlékezetből, zongorakísérettel. 

Műzenei részlet hangszeres bemutatása vagy éneklése emlékezetből, 

szolmizálva vagy abszolút névvel. 

A romantikus dal jellegzetes vonásainak ismerete. A dalciklus fogalma. 

A programzene meghatározása. 

A szimfonikus költemény műfaji meghatározása. A nemzeti romantika 

jellemzése. 

Liszt Ferenc és Erkel Ferenc munkásságának vázlatos ismertetése, főbb 

műveik felsorolása. 

A 19–20. század M. Ravel egy művének, vagy műrészletének éneklése emlékezetből, 
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fordulója szolmizálva vagy hangnévvel. 

A zenei impresszionizmus bemutatása (melodika, hangkészlet, 

hangszerelés), zenei törekvések a 19–20. század fordulóján. 

20. századi és 

kortárs zene 

Bartók Béla és Kodály Zoltán egy-egy zenemű részletének éneklése 

emlékezetből, szöveggel, szolmizálva vagy abszolút névvel. 

20. századi vagy kortárs mű vagy műrészlet hangszeres bemutatása, illetve 

éneklése emlékezetből, szöveggel, szolmizálva vagy abszolút névvel. 

Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságának bemutatása (életút, főbb 

művek). 

A 20. század főbb zenei irányzatainak megnevezése, lényegük 

ismerete (neoklasszicizmus, folklorizmus, expresszionizmus).  

Komponálási technika (dodekafónia) megnevezése, lényegének ismerete. 

Az amerikai zene fejlődésének, a dzsessz és hatásának leíró jellegű, 

általános bemutatása. 

2. Zeneelmélet  
A tanult anyagban leggyakrabban előforduló zenei műszavak, fogalmak, 

előadási jelek, hangszerek ismerete. 

Dallamok olvasása és írása violinkulcsban. 

A módosítójelek használata az ötvonalas rendszerben (kereszt, bé, 

feloldójel). 

Törzshangok és egyszeresen módosított hangok lejegyzése az ötvonalas 

rendszerben. 

Oktávig terjedő valamennyi kis, nagy, tiszta hangköz, alaphelyzetű 

hármashangzat (dúr, moll, szűkített, bővített) ismerete és lejegyzése 

szolmizációs nevekkel és az ötvonalas rendszerben (2#–2b-ig) adott 

hangra. 

A pentaton, a pentachord és a hétfokú (modális, dúr, moll) hangsorok 

ismerete, felismerésük és lejegyzésük betűkotta segítségével. 

A ritmusértékek, ritmusképletek, a 2/4, 4/4, 3/4, 3/8, 6/8-os metrum 

ismerete. 

Szekvencia szerkesztése. 

Középnehéz, periódus terjedelmű, modulálás nélküli dallam felismerő 

kottaolvasása szolmizálva vagy hangnévvel (2#–2b-ig). 

3. Zenefelismerés  
A zenefelismerési feladatban a Részletes követelmények Műjegyzékében 

szereplő (CD-n rögzített) zenei szemelvényeket kell felismerni, azonosítani 

az alábbiak szerint: 

– népi hangszerek neve, 

– korszak, illetve évszázad, 

– zeneszerző, 

– mű címe, részlet (tétel) címe, 

– műfaj, 

– forma. 

A válogatás az Általános követelményekben szereplő korszakok, stílusok 

és műfajok szerint történhet. 

4. Dallamírás  
Egy egyszólamú, 8–10 ütem terjedelmű, barokk vagy bécsi klasszikus, 

hangnemben maradó dallam átírása betűkottából a vonalrendszerbe 

violinkulcsban, legfeljebb 2#–2b előjegyzési körben vagy fordítva, 

vonalrendszerről betűkottára.  
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VIZUÁLIS KULTÚRA 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Alkotás 

1.1. Vizuális nyelv A vizuális nyelv elemeinek és eszközeinek (pont, vonal, sík- és 

térforma, tónus, szín) adott célnak megfelelő használata. 

Adott célnak megfelelő kompozíció létrehozása.  

Kontrasztokkal történő kiemelés használata és értelmező ábrázolása. 

Színharmóniák, színkontrasztok használata. 

A vizuális nyelv eszközeinek használata különböző kontextusban. 

1.2. Technikák Az adott technika adekvát használata. 

Jártasság a szabadkézi rajzban – ceruzával, tollal. Jártasság a műszaki 

jellegű rajzban – ceruzával, szerkesztőeszközökkel. 

Jártasság egyes festőtechnikákban – akvarellel vagy temperával. 

Jártasság a kollázstechnikában. 

Makett-, vagy modellkészítés (pl. papírból, fából). Jártasság egy kézi 

sokszorosító eljárásban (pl. papírnyomat). 

Jártasság egy további szabadon választott technika alkalmazásában  

(pl. mintázás, vegyes technikák, fotó, videó, számítógép, kézműves 

technikák). 

Jártasság a sablonnal történő feliratkészítésben. 

1.3. Ábrázolás, 

látványértelmezés 

Ábrázoló jellegű rajz készítése során a látvány főbb arányainak, 

formájának megfigyelése és helyes visszaadása. 

Formaértelmezés Egyszerű tárgyak formakapcsolatait bemutató rajz készítése (pl. 

szabásrajz, szerkezeti vázlat). 

Téri helyzetek értelmezhető ábrázolása. 

Látvány alapján, az ábrázolás során a nézőpont következetes 

megtartása. 

Adott cél érdekében a látványértelmezés szempontjából optimális 

nézőpont kiválasztása. 

Beállítás alapján a térmélység megjelenítése. 

A választott térábrázolási rendszer következetes alkalmazása 

szabadkézi rajzban.  

Látvány vagy ábra alapján a térábrázolási konvenciók (vetületi 

ábrázolás, axonometrikus ábrázolás, kétiránypontos perspektivikus 

ábrázolás) következetes alkalmazása szabadkézi rajzban. 

Színértelmezés Beállítás alapján szín- és fényviszonyok helyes visszaadása. 

Látvány vagy instrukció alapján színvázlat készítése. 

1.4. Megjelenítés, 

közlés, kifejezés, alkotás 

 

Kompozíció Kompozíció létrehozása megadott szempontok alapján. 

Színhatás Színek kommunikációs és színdinamikai hatásának alkalmazása a 

tervezés során. 

Érzelmek Érzelmek, lelkiállapotok vizuális kifejezése. 

Folyamat, mozgás, idő Folyamat, történet bemutatása értelmezhető képsorozatokban  

(pl. folyamatábra, képes forgatókönyv). 
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Kép és szöveg Kép- és szövegszerkesztés hagyományos technikával, adott 

kommunikációs cél érdekében. 

Adott tartalomnak megfelelő betűtípus és kompozíció kiválasztása. 

Vizuális információ Vizuális jelek, szimbólumok következetes használata.  

Célzottan vizuális kommunikációs szándékú felület tervezése. 

Nem vizuális természetű információk értelmező képi megjelenítése  

(pl. grafikonnal, diagrammal).  

Színkódok következetes alkalmazása a magyarázó-közlő 

ábrázolásban. 

Tárgyak és környezet Egyszerű csomagolás tervezése adott funkcióra.  

Egyszerű terek átalakításának, berendezésének megtervezése, a tervek 

értelmezhető megjelenítése. 

2. Befogadás 

2.1. A megjelenítés 

sajátosságai 

 

Vizuális nyelv A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek (pont, vonal, 

sík- és térforma, felület, tónus, szín, szerkezet/kompozíció, képi 

motívumok, kontrasztok, térábrázolási rendszerek, anyagok, 

technikák), a vizuális közlésben, kifejezésben betöltött szerepének 

ismerete, használata az elemzés során. 

Térábrázolási módok A legjellegzetesebb térábrázolási konvenciók felismerése és 

lényegének ismerete. 

Vizuális minőségek Vizuális minőségek differenciált megkülönböztetése. 

Látványértelmezés A látványértelmezésben szerepet játszó tényezők ismerete és 

alkalmazása az elemzés során. 

Kontraszt, harmónia Színharmóniák, színkontrasztok felismerése és lényegének ismerete.  

Kontextus A vizuális közlés, kifejezés jelentését meghatározó összefüggések – 

kontextus – felismerése és használata az értelmezés, elemzés során. 

2.2. Technikák A vizuális közlés, kifejezés legfontosabb technikáinak felismerése. 

2.3. Vizuális 

kommunikáció 

 

Vizuális információ A köznapi és művészi vizuális közlésekben előforduló legfontosabb 

jelek, jelképek, motívumok értelmezése. A köznapi közlésekben 

előforduló vizuális információk értelmezése (pl. műszaki rajz, 

folyamatábra). 

Tömegkommunikáció A tömegkommunikáció legfontosabb eszközeinek, formáinak 

ismerete és megkülönböztetése. 

A tömegkommunikáció vizuális információinak megfelelő 

értelmezése. 

Fotó, mozgókép Fotó elemzése. 

A fotó legfontosabb műtípusainak ismerete. 

A mozgóképi közlés, kifejezés legfontosabb eszközeinek ismerete és 

használata az elemzés során. 

A mozgóképi közlés ábrázoló és reprodukáló tulajdonságainak 

ismerete és értelmezése. 

Álló- és mozgóképi reklámanyag képi hatásának elemzése. 

2.4. Tárgy- és 

környezetkultúra 

 

Forma és funkció A tárgyról leolvasható információk ismerete és használata az elemzés 
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során. 

Különböző korokból és kultúrákból származó tárgyak és objektumok 

(pl. épület, építmény) forma- és funkcióelemzése. 

Tárgyak, épületek stílusjegyek alapján történő csoportosítása. 

Tervező folyamat A tervező, alkotó folyamat lépéseinek ismerete. 

Népművészet A tárgyi néprajz és népművészet fogalmának ismerete.  

Egy választott néprajzi tájegység életmódjának, tárgykultúrájának 

ismerete és elemzése. 

2.5. Kifejezés és 

képzőművészet 

 

Művészeti ágak A művészeti ágak (képzőművészet, építészet, alkalmazott 

művészetek) legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

Műfajok A képzőművészet kétdimenziós (pl. festészet, grafika, fotó) és 

háromdimenziós  

(pl. szobrászat, installáció), valamint időbeli kifejezéssel bíró (pl. 

happening, multimédia) műfajainak ismerete. 

Művészettörténeti 

korszakok, irányzatok 

A művészeti ágak történetének, nagy korszakainak, irányzatainak 

ismerete (őskor, ókor, középkor, reneszánsz, barokk, klasszicizmus, 

romantika, realizmus, a századforduló és századelő izmusai, a 20. 

század második felének irányzatai, a kortárs művészet és legalább egy 

Európán kívüli kultúra) és az ismeretek felhasználása az elemzés 

során.). 

Stílusjegyek Adott művek besorolása vagy csoportosítása stílusjegyeik alapján. 

Alkotások és alkotók A legjelentősebb alkotók ismerete és alkotásaik felismerése és 

stílusmeghatározása. 

Műelemző módszerek A különböző művészeti ágak kiemelkedő alkotásainak elemzése a 

megfelelő műelemző módszerek alkalmazásával. 

Műalkotás-elemző vázlat készítése. 

Mű és környezete A mű létrehozását meghatározó összefüggések ismerete.  

 

 

INFORMATIKA 

Témakör Követelmények 

1. Információs társadalom 

Információkezelés Az információkezeléssel kapcsolatos alapfogalmak 

ismerete. 

Jogi és etikai ismeretek Adatbiztonság, szerzői jog, etikai vonatkozások ismerete. 

Információs rendszerek, 

információs társadalom 

Információs rendszerek alkalmazása. 

Az információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazási lehetőségeinek ismerete. 

Elektronikus szolgáltatások Az elektronikus szolgáltatások jellemzőinek ismerete. 

2. Informatikai alapismeretek – hardver 

Informatikai környezet Az informatikai környezet jellemzőinek ismerete. 

A számítógép és a perifériák A számítógép és a kapcsolódó perifériák típusai, főbb 

jellemzői és feladataik.  

3. Informatikai alapismeretek – szoftver 

Az operációs rendszer Az operációs rendszer funkciói és műveletei. 
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Állománykezelés Állományokkal kapcsolatos műveletek ismerete, 

alkalmazása. 

Hálózatok működése Hálózatok működésének alapelvei.  

Hozzáférési jogok, adatvédelem. 

4. Szövegszerkesztés 

Szövegszerkesztő program 

használata 

Dokumentum készítése.  

Dokumentum mentése, nyomtatása. 

Szövegszerkesztő program 

műveletei 

Szöveg beillesztése és formázása.  

Objektumok beillesztése és formázása. 

5. Táblázatkezelés 

Táblázatkezelő program 

használata 

Táblázat készítése. 

Táblázat mentése, nyomtatása. 

Táblázatkezelő program 

műveletei 

Adatok beillesztése, formázása.  

Megfelelő adattípusok alkalmazása.  

Cellahivatkozások használata.  

Képletek szerkesztése. 

Diagramok szerkesztése Megfelelő diagramtípus kiválasztása.  

Diagram szerkesztése. 

Problémamegoldás 

táblázatkezelővel 

Tantárgyi feladatok megoldása. 

6. Adatbázis-kezelés 

Az adatbázis-kezelés 

alapfogalmai 

Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos fogalmak ismerete. 

Adatbázis-kezelő program 

használata 

Adattábla készítése. 

Adatok bevitele, megfelelő adattípusok kiválasztása, adatok 

módosítása, törlése, megjelenítése.  

Adatbázisok létrehozása, karbantartása. 

Adatbázis-kezelő műveletek Lekérdezések, függvények használata. 

Keresés, válogatás, szűrés, rendezés, összesítés. 

7. Információs hálózati szolgáltatások 

Kommunikáció az interneten Keresőrendszerek alkalmazása.  

Infokommunikációs eszközök alkalmazása. 

Az elektronikus publikálás módszereinek ismerete. 

Weblapkészítés Hálózati dokumentumok szerkezetének ismerete.  

Honlapok készítése. 

8. Prezentáció és grafika 

Prezentációkészítő program 

használata 

Prezentáció készítése. 

Prezentáció mentése, nyomtatása. 

Prezentációkészítő program 

műveletei 

Szöveg beillesztése, formázása.  

Objektumok beillesztése, formázása. 

Grafika A grafikai eszközök használata. 

Elemi alakzatok megrajzolása, módosítása, képek 

beillesztése. 

9. Könyvtárhasználat 

Könyvtárak A könyvtárak funkciói.  

Könyvtártípusok.  

Elektronikus könyvtárak.  

Dokumentumtípusok. 

Információkeresés Katalógusok, számítógépes információkeresés.  
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Hivatkozások alkalmazása.  
 

 

TESTNEVELÉS 

Kompetenciák/Témakörök Követelmények 

1. Elméleti ismeretek 

A harmonikus testi 

fejlődés 

A testi fejlődés legfontosabb életkori mutatóinak alakulása. 

Az egészséges életmód A testmozgás, a sport szerepe az egészséges életmód kialakulásában és a 

személyiség fejlesztésében. 

Testi képességek 

szerepe a 

teljesítményben 

A kondicionális és koordinációs alapképességek (erő, gyorsaság, 

állóképesség, ügyesség) értelmezése.  

A pulzusszám alakulása terhelésre. 

Az erőfejlesztés szabályai.  

Gimnasztikai ismeretek A bemelegítés szerepének értelmezése és kritériumai.  

A rendgyakorlatok szerepe a testnevelés órákon.  

Gyakorlatok javaslata az állóképesség fejlesztésére és a testtartás 

javítására. 

Nyújtó, lazító és erősítő hatású gyakorlatok.  

Légzőgyakorlatok. 

Atlétika A tanult atlétikai futó-, ugró- és dobóversenyszámok ismerete és 

végrehajtásuk lényege. 

Torna A női és férfi tornaszerek, és az azokon végrehajtható alapelemek. 

A legfontosabb baleset-megelőző eljárások.  

Segítségadás a gyakorlásnál. 

Zenés-táncos 

mozgásformák 

A zenés-táncos mozgásformák egyikének bemutatása (pl. ritmikus 

gimnasztika, aerobik, néptánc). 

Küzdősportok, 

önvédelem 

2-2 páros és 1-1 csapat küzdőjáték ismertetése.  

Egy küzdősport bemutatása, alapvető szabályainak ismertetése.  

Küzdőjátékok. 

Úszás Az úszás jelentősége az ember életében.  

Egy úszásnem technikai végrehajtásának leírása.  

Az úszás higiénéjének ismerete. 

Testnevelés és 

sportjátékok 

Egy választott sportjáték játékszabályainak értelmezése. 

Alternatív és 

szabadidős 

mozgásrendszerek 

Egy választott alternatív, szabadidős, természetben űzhető sportág 

jellegzetességeinek és legfontosabb szabályainak ismertetése (sí, 

kerékpár, természetjárás, evezés, görkorcsolya stb.).  

Alapvető ismeretek a táborozások előnyeiről. 

2. Gyakorlati ismeretek 

1. Gimnasztika Leányok: kötélmászás állásból teljes magasságig, mászókulcsolással, a 

részletes követelményekben meghatározott szintidő alatt. 

Fiúk: függeszkedés állásból teljes magasságig a részletes 

követelményekben meghatározott szintidő alatt. 

48 ütemű szabadgyakorlat bemutatása. 

2. Atlétika Atlétika: egy futó-, egy ugró- és egy dobószám választása kötelező. 

Futások Egy választott futószám bemutatása a részletes követelményekben 
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meghatározott szintidő alatt. 

60 méteres síkfutás térdelőrajttal. 

2000 m síkfutás. 

Ugrások Egy választott ugrószám (magasugrás vagy távolugrás) bemutatása a 

részletes követelményekben meghatározott minimum szint fölött.  

Az ugrás technikája egyénileg választható. 

Dobások Kislabdahajítás vagy súlylökés választott technikával a részletes 

követelményekben meghatározott minimum szint fölött.  

3. Torna A talaj- és a szekrényugrás bemutatása kötelező, egy további szer 

kötelezően választandó. 

Talajtorna Öt különböző gyakorlatelemből összefüggő gyakorlat összeállítása és 

bemutatása, kötelező elemek felhasználásával. 

Szekrényugrás Egy tanult támaszugrás bemutatása. 

Felemáskorlát Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező 

elemek felhasználásával. 

Gerenda Öt különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező 

elemek felhasználásával. 

Ritmikus gimnasztika 

vagy aerobik 

Különböző elemekből álló összefüggő szabad gyakorlat zenére történő 

bemutatása (a gyakorlat ideje 35–45 sec).  

Továbbá ritmikus gimnasztika esetében egy választott kéziszerrel (labda, 

karika, kötél) 3 elem bemutatása. 

Gyűrű Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező 

elemek felhasználásával. 

Nyújtó Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező 

elemek felhasználásával. 

Korlát Négy különböző elemből álló összefüggő gyakorlat bemutatása, kötelező 

elemek felhasználásával. 

4. Küzdősportok, 

önvédelem 

A dzsúdó vagy a birkózás alapelemeinek bemutatása. 

5. Úszás Egy választott úszásnemben 50 m úszás. 

Egy további úszásnemben 25 méter leúszása. 

6. Testnevelés és 

sportjátékok 

Két sportjáték választása kötelező. 

Kézilabda Kapuralövés gyorsindítás után (társtól visszakapott labdával 

labdavezetés, passzív védő mellett beugrásos lövés). 

Távolbadobás tetszőleges lendületszerzéssel kézilabdával. 

7 méteres büntető dobás. 

Kosárlabda Mindkét oldalra végrehajtott, fektetett dobás félpályáról indulva; 

félpályáról kétkezes mellső átadás a büntetővonal magasságában az 

oldalvonalnál álló társnak, indítócsel után befutás a kosár felé a 

visszakapott labdával, labda leütés nélkül, fektetett dobás. 

Büntetődobás választott technikával. 

Labdarúgás Labdaemelgetés (dekázás) váltogatott lábbal.  

Szlalom-labdavezetésből kapuralövés. 

Összetett gyakorlat a részletes követelményekben meghatározottak 

szerint. 

Röplabda Kosárérintés és alkarérintés fej fölé folyamatosan a részletes 

követelményekben meghatározottak szerint.  

Nyitás választott technikával.  
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LATIN NYELV 

Témakör Követelmények 

1. Készségek 

Olvasás és 

beszédkészség 

A humanista vagy restituált kiejtési szabályok egyike szerint tetszőleges 

klasszikus latin szöveg helyes felolvasása, valamint a másik kiejtési rendszer 

szabályainak ismerete. 

Hexameterben, illetve disztichonban írott verses szövegek megfelelő ritmusú 

felolvasása. 

A témakörök forrásanyagában megadott szerzők mindegyikétől legalább egy 

eredeti szöveg vagy szövegrészlet kiejtés, ritmus és intonáció szempontjából 

egyaránt helyes, emlékezetből való (memoriter) felidézése. 

Szövegértés, 

fordítás 

Írásban: ismeretlen, egyszerű (a klasszikus nyelvi normáknak megfelelő, 

bevezetéssel, esetleg kommentárral könnyített vagy az emelt szinthez képest 

rövidebb) eredeti latin szöveg kifogástalan lefordítása nyomtatott szótár 

segítségével. 

Szóban: egyszerűbb, ismert, eredeti latin szöveg segédeszköz nélküli, 

kifogástalan lefordítása és értelmezése a szöveg szókincsének pontos 

ismeretében. 

2. Nyelvi eszköztár  
Adott latin szövegben előforduló lexikai elemek és nyelvi struktúrák pontos 

felismerése, utóbbiak elemzése és képzési szabályaik bemutatása. 

A latin leíró nyelvtan alaktana, a rendes és rendhagyó alakjainak ismerete és 

képzése; a mondattan főszabályainak ismerete és alkalmazása. 

Ismert latin szövegből a legfontosabb stilisztikai eszközök kiemelése és 

bemutatása. 

3. Témák 

Források Legalább az alábbi szerzők valamely eredeti művének vagy műrészletének 

nyelvi és tartalmi szempontú ismerete: 

Marcus Tullius Cicero, Caius Iulius Caesar, Caius Valerius Catullus, Publius 

Vergilius Maro, Titus Livius, Quintus Horatius Flaccus, Publius Ovidius 

Naso, Cornelius Tacitus, továbbá az ókeresztény irodalom és a magyarországi 

latinság legalább egy-egy eredeti műve vagy annak részlete. 

Alapvető ismeretek legalább a fenti szerzők eredeti nyelven megismert 

szövegein túli irodalmi és egyéb működéséről.  

Kulturális 

ismeretek 

A klasszikus antikvitásra vonatkozó, a fenti forrásokhoz kapcsolható 

legfontosabb földrajzi, történelmi, gazdasági és kultúrtörténeti ismeretek. 

Alapvető ismeretek a latin nyelvű műveltség területeiről, időbeli és térbeli 

elterjedéséről, annak fontosabb szakaszairól (különösen az antikvitás után 

megjelenő kersztény kultúra latin nyelvhasználatáról). 

Ismeretek a klasszikus antikvitás mindennapi életéről, az életkörülményekről, 

a társadalmi érintkezés szokásairól, az adott társadalom alapértékeiről, az 

ünnepekről és rítusokról. 

Áttekintő jellegű ismeretek az ókori Pannonia emlékeiről, valamint a latin 

nyelv jelentőségéről a magyar kultúrában.  

Annak bizonyítása, hogy a vizsgázó tisztában van a megismert kulturális 

értékek korunkra és az egyetemes magyar kultúrára tett hatásával, ismeri  

a kapcsolatrendszer legfontosabb, elsősorban az általa megismert forrásokhoz 

köthető elemeit. 

4. Egyéb készségek 
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A szövegkörnyezetből ismeretlen nyelvi elemekre következtetés készségei és 

technikái. 

Különféle szótárak, tanulóknak készült leíró nyelvtan és egyéb segédeszközök 

önálló használata. 

A nyelvtanulási célok elérését lehetővé tevő stratégiák, 

módszerek és segédeszközök alkalmazása. 

A latin nyelvű szövegek fordításakor és értelmezésekor más műveltségi 

területekhez kapcsolódó ismeretek és készségek alkalmazása.  
 

ETIKA 

Témakör Követelmények 

1. Az etika megalapozása Jó és rossz. 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése.  

Szokáserkölcs, hagyomány, törvény.  

Kötelesség és szabadság. 

A kanti kötelességetika és bírálata.  

A boldogság mint etikai kérdés. 

2. Általános értékeink Az erkölcsi cselekedet. 

A kölcsönösség és a felelősség kérdése.  

Az erények és a jó élet céljai. 

Az emberi méltóság. 

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés.  

Értékkonfliktusok. 

Az erkölcsi nevelés. 

3. Társas kapcsolatok Versengés és együttműködés. 

Szeretet, részvét; hűség, segítség, szolgálat.  

Szerelem, házasság, szexualitás. 

A családi élet erkölcsi kérdései. 

4. Erkölcs és társadalom Társadalmi igazságosság.  

Emberi alapjogok, kötelességek.  

Közbeszéd, szólásszabadság.  

Konfliktusok, konfliktusok kezelése.  

Hazaszeretet. 

Munkaerkölcs. 

Erkölcs és gazdaság.  

Erkölcs és politika.  

Médiaetika. 

A korrupció problémája. 

5. Vallás és erkölcs Valláserkölcs és világi etika viszonya.  

A világvallások alapvető jellemzői. 

Az antik, zsidó és keresztény hagyomány erkölcsi öröksége.  

A keresztény erkölcsi tanítás lényege. 

6. Korunk erkölcsi 

kihívásai 

A tudományos-technológiai változások etikai kérdései.  

Bioetika. 

A környezetért való egyéni és társadalmi felelősség a globalizáció 

korában. 

A jövő nemzedékekért való felelősség.  
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TÁRSADALOMISMERET 

A témakörhöz tartozó, alább részletezett tematikus követelmények elsajátítását a vizsgázó a 

saját tapasztalatait is tartalmazó projektmunka keretében, illetve annak szóbeli 

„megvédésében”, továbbá a tételes szóbeli vizsgafeleletében kell, hogy igazolja.  

Témakör Követelmények 

1. Egyén és közösség  
Az ember biológiai és társadalmi meghatározottsága. Különböző 

kultúrák emberképe. Beilleszkedés a társadalomba. Szocializáció és 

identitás. Társadalmi szerepek. A szocializáció alapvető közegei: család, 

iskola, kortárscsoport, média. Emberi kapcsolatok. Konfliktus és 

konfliktuskezelés. 

Kultúrák és közösségek. Sztereotípia és előítélet. Társadalmi 

értékrendek.  

A vallás jelentősége az egyén közösségi és magánéleti mivoltában. 

Kulturális sokféleség. A világ vallásai. 

Társadalmi együttélési szabályok. A társadalmi norma és normaátadás.  

A deviancia fogalma. A társadalmi normák szabályozó szerepe. Bűnözés 

és bűncselekmény. 

Jogok és kötelességek. A gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek.  

A közélet és magánélet határai. A média felelőssége a közélet és 

magánélet megközelítésében. A közélet etikája. Az ifjúság sajátos 

helyzete a társadalomban. Mentálhigiénés problémák és beilleszkedési 

zavarok a felnőtté válás életszakaszában. A munkába lépés életszakasza. 

2. A társadalmi viszonyok  
A család fogalma és funkciói. Családi szerepek. Nemzedékek 

együttélése. Nők és férfiak a társadalomban: a két nem viszonyának 

változásai. 

Az iskola társadalmi szerepe. Az iskolai tudás jellegének átalakulása: az 

élethosszig tartó tanulás fogalma. Az iskola közösségteremtő és 

szocializációs funkciói. 

Az életmód fogalma és elemei. Fogyasztói magatartás. Lakóhely, 

étkezési és öltözködési szokások. Munkaidő, szabadidő. 

A helyi társadalom. A nemzet politikai és kulturális fogalmai. A magyar 

nemzettudat sajátosságai. A hazafiság történelmi példái. A nemzetiség 

fogalma. Magyarországi nemzetiségek. A roma népesség helyzetének 

sajátosságai. 

A társadalom rétegződése életkor, nemek, műveltség, vagyoni helyzet, 

foglalkozás, településformák, etnikum szerint. A magyarországi 

egyházak, vallási közösségek. Multikulturális társadalomszemlélet. 

Demográfiai viszonyok. 

A társadalmi egyenlőtlenség. Méltányosság és igazságosság. A hátrányos 

helyzet fogalma. A hátrányos helyzet típusai: szegénység, testi és 

szellemi fogyatékosság. Karitatív tevékenység. Közösségi szolgálat, 

önkéntesség. 

A szociológia tudománya. Tömegjelenségek. Tömeglélektan. A média 

hatása. 

3. Állampolgári ismeretek 

3.1. Jogi Az alapvető emberi jogok. Egyéni és közösségi jogok. Gyermeki és 
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alapismeretek diákjogok. Az állampolgárság fogalma. Állampolgári kötelességek. 

3.2. 

Intézményrendszer 

A politika fogalma. Magánérdek és közérdek. A demokratikus 

társadalmi és állami berendezkedés. A demokratikus közélet fő 

jellemzői.  

A hatalommegosztás elve. 

Magyarország Alaptörvénye. A törvényhozó hatalom rendszere. A 

végrehajtó hatalom rendszere. A köztársasági elnök szerepe. Politikai 

pártok. 

A bíráskodás rendszere Magyarországon. 

Az önkormányzatiság fogalma. A helyi önkormányzatok szervezete és 

működése. A közigazgatás rendszere. A civil társadalom szervezetei. 

Az Európai Unió kialakulása és céljai. Az Európai Unió 

alapintézményei. 

3.3. Ügyek intézése Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, lakcímkártya, 

diákigazolvány, útlevél, adóazonosító, taj-kártya, jogosítvány. 

4. Jelenismeret – Társadalmi világrend az ezredforduló után 

4.1. Az életmód A gazdasági növekedés dilemmái. A demográfiai folyamatok 

ellentmondásai. A multinacionális és nemzeti gazdaságok 

ellentmondásai. Az állami és nemzetközi politikai szerepvállalás 

ellentmondásai. Biztonságpolitika: terrorizmus, migráció. Az európai 

integráció kérdései. Civilizációs konfliktusok: etnikai, környezeti, 

vallási, gazdasági kérdések. 

4.2. Kultúra és 

globalizáció 

A globalizáció folyamata. A fogyasztói társadalom válsága. A munka 

világának átalakulása. Az információs társadalom kialakulása. Az 

élethosszig tartó tanulás. A nemek közötti viszony és a család kulturális, 

gazdasági és társadalmi funkcióinak átalakulása. 

4.3. A növekedés 

határai 

A fenntarthatóság elvei. A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés 

hatása a természeti környezetre. A demográfiai robbanás társadalmi és 

gazdasági okai. A népesség csökkenése és az elöregedés hazánkban és 

más európai országokban. 

A környezetkímélő magatartás elterjedését ösztönző, illetve gátló 

tényezők. 

5. Gazdasági és pénzügyi ismeretek 

5.1. A gazdasági 

környezet 

A gazdaság alapintézményei, törvényszerűségei és gazdasági szereplői.  

A tulajdonformák. A vállalkozási formák fő jellemzői.  

5.2. Az állam 

gazdasági 

szerepvállalása 

Az állam gazdasági szerepvállalása. Állami költségvetés.  

Adópolitika. Az állam piaci és nem piaci feladatai. Az újraelosztási 

rendszerek. 

A fő makrogazdasági mutatók. A gazdasági növekedés, stagnálás; 

foglalkoztatottság, munkanélküliség, infláció, külső és belső egyensúly. 

Az Európai Unió fő gazdaságszervező elvei (szabad munkaerő- és 

tőkeáramlás, egységes valuta). 

5.3. Pénzügyi 

ismeretek 

A pénz fogalma, szerepe, funkciói. 

A nemzetközi és a hazai bankrendszer. 

Pénzügyi tranzakciók. Hitel (kamat, futamidő, fedezet, saját erő).  

A pénzpiac fogalma. Az ár-bér spirál folyamata. 

5.4. A munka világa A munkaviszony. Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelezettségei. 

Hazai és nemzetközi munkaerő-piaci elvárások.  

Az adózás. 

Felkészülés a munkaerőpiacra való kilépésre: önéletrajz, motivációs 
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levél írása. Az állásinterjú. 

Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban.  

A megtakarítás formái. A megfontolt hitelfelvétel. A fogyasztó jogai.  
 

MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIAISMERET 

Témakör Követelmények 

1. A mozgóképnyelv alapjai, a filmpoétika fogalmai 

A képrögzítés és 

mozgásábrázolás alapjai és 

jellemzői; a technikai 

képalkotás és a mozgóképi 

történetmesélés előtörténete 

A mozgókép előtti mozgásábrázolási és történetalkotási 

törekvések azonosítása a képzőművészetben – a barlangrajztól 

a képregényig. 

A technikai kép létrehozására szolgáló eszközök kezelői 

szintű ismerete és alkalmazása  

(pl. fényképezőgép, a videokamera használata a projektmunka 

során). 

A technikai képalkotás technikatörténete, meghatározó 

találmányainak ismerete. 

A technikai kép jellemzői Rögzítés és ábrázolás mozzanatainak elkülönítése és 

kapcsolatuk értelmezése a mozgóképi szövegek elemzésében. 

A mozgókép kettős természetének (reprodukció és ábrázolás) 

felismerése a mozgóképi szövegformálásban. 

A látvány mozgóképi 

megszervezése 

A beállítás és a képkivágat fogalmainak pontos használata; a 

plánok fajtáinak felismerése, megnevezése és alkalmazásuk 

értelmezése a klasszikus szerzői és műfaji mozgóképi 

szövegek elemzésében. 

Az egyes beállítások felismerése, illetve a kameramozgások 

azonosítása és használatuk értelmezése adott szövegek 

elemzése során.  

Szerepjáték A szereplőválasztásnak (civil vagy hivatásos) és a szereplő 

külső megjelenésének – mint metakommunikációs közlésnek 

– a leírása és értelmezése adott mozgóképi szövegek 

értelmezésében. 

A viselkedés szóbeli, vokális és metakommunikációs 

eszközeinek felismerése és értelmezése. 

Montázs A montázsjelenség felismerése, a montázs és gondolkodás, 

illetve a montázs és az ábrázolás kapcsolatának ismerete (pl. a 

mozgókép esetében a tér-idő felbontása, újraszervezése és 

alkalmazása adott montázsmegoldások leírásában és 

értelmezésében). 

A lineáris/narratív, asszociatív/expresszív és a belső montázs 

felismerése és montázshatásának értelmezése adott 

montázsmegoldások esetében. 

Mozgóképi elbeszélés A történet mint változássorozat elemzése, az események 

időrendi és okozati láncolatának összeállítása, leírása, a 

történet fontosabb alkotóelemeinek (expozíció, lezárás, 

fordulat és epizód) felismerése és elkülönítése adott 

mozgóképi szövegek értelmezése során. 

A történet, a cselekmény és az elbeszélés fogalmainak helyes 

használata, alkalmazása a szövegelemzésben. 
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2. A mozgóképi szövegértés, értelmezési szintek 

A médiaszövegek és a 

mozgóképi alkotások 

rendszerezése 

A médiaszövegek rendszerezésének néhány fontosabb módja, 

a rendszerezés szempontjainak ismerete, jellemző példák 

alkalmazása (médiumok szerint:  

pl. sajtó, rádió, film, televízió stb.; a valóság ábrázolásához 

való viszony szerint: dokumentum és fikció; az alkotói 

szándék és a nézői elvárás szerint: műfaji, illetve szerzői; a 

szöveg keletkezése és stílusa szerint: pl. expresszionista, 

neorealista, új hullámos stb.; műsortípus szerint: pl. reklám, 

hír, show stb.) és ezen kategóriák alkalmazása adott 

mozgóképi szövegek elemzésében és értelmezésében. 

A valóság ábrázolásához való 

viszony 

A valóságos és a valószerű fogalmának ismerete.  

A fikcionális és a dokumentarista ábrázolásmód felismerése, 

jellemzése. 

A képi ábrázolás és a mágikus gondolkodás kultúrtörténeti 

kapcsolatának ismerete. 

A technikai képrögzítés kultúrtörténeti szerepének 

értelmezése.  

A televízió valóságfelfogásának értelmezése a médium 

megjelenésétől a valóságshow műsorokig. 

Cselekményelemzés A fordulatok és az epizódok különválasztása, a cselekmény 

tér-idő folyamatának és okozati rendjének összeállítása adott 

mozgóképi szövegek értelmezésében. 

Alapvető műfaji jellegzetességek (helyszín és idő, szereplők, 

fő téma, jellegzetes fordulatok, atmoszféra) felismerése adott 

mozgóképi szövegek elemzésében és értelmezésében. 

A mozgóképi szövegek 

jelentése 

Jelentéstulajdonítás a legfontosabb filmnyelvi kódok 

(narráció, montázs, látványszervezés, szerepjáték) 

értelmezésével – adott mozgóképi szövegek esetében.  

3. A mozgóképi szövegalkotás 

Egyszerű mozgóképi vagy 

médiaszövegek 

megszerkesztése 

A szövegalkotási ismeretek és képesség bizonyítása (pl. 

néhány beállításból álló értelmes mozgóképi szekvencia, 

fotósorozat vagy más médium eszközeit használó rövid 

terjedelmű komplett szöveg, alkotás) megtervezése és 

kivitelezése a projektmunka során. 

4. Műfaj- és műismeret 

A filmkultúra kettőssége A tömeg- és a magas/artisztikus kultúra fogalmának 

elhatárolása. 

A műfaji és a szerzői filmalkotások megkülönböztetése és 

összehasonlítása. 

Az archetípus fogalmának ismerete, az archetípusok 

felismerése és azok konkrét formáinak értelmezése.  

A szerzői filmek sajátosságainak (a nemzeti magaskultúrába 

ágyazottság, elitista alkotás- és befogadásmód, hétköznapiság, 

dominancia, stílusközpontúság, szoros kapcsolat a 

társművészetekkel) ismerete. 

Műfaji jellemzők A tömegfilmek sajátosságai: sztárkultusz, iparszerűség, 

gazdasági meghatározottság, nézőszám maximalizálás, 

szórakoztatás, akció- és látványközpontúság, műfajiság, 

fogyasztói minták kiváltása és követése, multiplexterjesztés. 
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A legjellemzőbb műfajok (melodráma, vígjáték, burleszk, 

western, akciófilm, krimi, thriller, horror, sci-fi) közül három 

szabadon választott műfaj alapvonásainak ismertetése egy-

egy hozzárendelhető film vázlatos elemzésével – a 

témaválasztásban, a motívumhasználatban és az 

elbeszélésmódban megfigyelhető hasonlóságok alapján. 

5. Stílus- és műismeret 

Korstílusok A szereplő- és környezetválasztásban, a kamerahasználatban, 

a történetmesélésben, a film szerepéről való elképzelésben és 

a filmtörténeti hagyományokhoz való viszonyban 

megfigyelhető stiláris jegyek hasonlóságának felismerése a 

(német) expresszionizmus, a francia és a szovjet-orosz 

avantgárd film, az (olasz) neorealizmus, a francia és a 

csehszlovák új hullám kapcsán. 

Ezen (film)stílustörténeti korszak meghatározó alkotóinak és 

műveinek ismerete. 

6. Egyetemes filmtörténeti ismeretek 

A némafilmművészet A német expresszionizmus jellemzése, egy meghatározó 

művének ismerete. 

A szovjet-orosz montázsiskola jellemzése, két meghatározó 

művének ismerete. 

A hangosfilmművészet 

kialakulása 

Az (olasz) neorealizmus jellemzése, két meghatározó 

művének ismerete. 

A modern film A fontosabb nemzeti újhullámok (pl. francia, csehszlovák, 

angol, német) jellemzése, néhány meghatározó mű ismerete.  

7. Magyar filmtörténeti ismeretek 

Az új magyar film az ötvenes 

évektől a rendszerváltásig 

A magyar film néhány jelentős alkotója közül két rendező (pl. 

Fábri Zoltán, Makk Károly, Jancsó Miklós, Szabó István, 

Huszárik Zoltán, Bódy Gábor, Jeles András, Tarr Béla) 

munkásságának vázlatos bemutatása (az életmű helye és 

jelentősége a magyar film történetében). 

Az ún. budapesti iskola jellemzése, két fontosabb alkotás 

ismerete. 

A kortárs magyar film Három – szabadon választott –, a rendszerváltozás után 

készült film részletező ismertetése. 

8. Média a mindennapi életben 

A társadalmi nyilvánosság A közszféra-magánszféra, a nyilvánosság, a 

médiakonvergencia és a diskurzus fogalmának ismerete; a 

modern társadalmi nyilvánosság kialakulását elősegítő 

fontosabb tényezők szerepének kifejtése (pl. a technikai 

sokszorosítás, a technikai képrögzítés-képközvetítés, a 

távközlés, digitalizáció). 

Annak ismerete, hogy milyen alapvető tényezőktől függ 

valamely kor és társadalom nyilvánossága. 

A média napirend-kijelölő szerepének bizonyítása aktuális 

médiapéldákkal. 

A média legfontosabb társadalmi szerepeinek (pl. 

tájékoztatás, „őrkutya-szerep”, közösségteremtő szerep, 

morális értékrend formálása) ismerete. 

Mediatizált információforrások Az egyes médiumokban használatos szövegtípusok (pl. 
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használata újsághírek, riportok és tanulmányok, rádióműsorok, filmek, 

televíziós műsorok, weblapok, CD-ROM-ok, digitális 

archívumok) mint információs források tudatos, szelektív és 

célirányos használata (pl. a projektmunkában). 

Online média használata Az internethasználat biztonsági problémáinak (pl. személyes 

adatok védelme, hamis vagy megbízhatatlan oldalak, 

információk kiszűrése, ismerkedés veszélyei) ismerete. 

Az internetes és mobilkommunikáció fontosabb 

sajátosságainak (pl. interaktivitás, a kommunikáció térbeli és 

időbeli szabadsága, figyelemmegosztás, multitasking, 

virtuális kapcsolatok, konstruált személyiségek, anonimitás és 

annak korlátai, e-részvétel, e-demokrácia, amatőr és 

professzionális tartalomgyártás, médiahasználat mások 

jelenlétében és annak normái) tudatosítása. 

A média és az életmód A médiumok – elsősorban a rádió, a televízió és az online 

sajtó – műsorrendjének, honlapstruktúráinak, az intézmény 

vagy a csatorna-image kialakításának a befogadók 

életmódjára, műsorválasztási preferenciáira gyakorolt 

hatásainak bemutatása. 

9. A médiaszövegek befogadása, a média közönsége 

Intertextualitás, sorozatelv A sorozatelv fogalma, hatása a szövegek megszerkesztésére 

és befogadására.  

A sorozatszerű szerkesztés célja és hatása a befogadóra (pl. 

szappanoperák, hírek, reklámkampányok esetén). 

A hírmédia médiaszövegeinek mint történetkezdemények 

közrebocsátott értelmezési javaslatainak elemzése; a 

fontosabb újságírói modellek (elkötelezett, pártos, 

objektívsemleges, bulvár) ismerete. 

A befogadást befolyásoló 

tényezők 

Az egyirányú kommunikáció dominanciájának, majd 

csökkenésének, az interaktivitás módjainak, szerepének 

ismerete a tömegkommunikációban. 

A lineáris és nemlineáris olvasás fogalmának ismerete.  

Annak bemutatása, hogy a szövegen túl milyen tényezők 

hatnak különösen a befogadásra: így a kulturális kompetencia 

szerepe (a befogadó tudása, tapasztalata és ízlése); a közönség 

kulturális és társadalmi környezetének  

– szociális, etnikai, gazdasági helyzetének, életkorának és 

nemének – hatása, illetve a befogadás környezetének (pl. 

újságolvasás, rádióhallgatás, tévézés, szörfözés a weben) 

hatása az egyes médiaszövegek, szövegtípusok elutasítására 

vagy elfogadására. 

A médiaipar globalizálódásának jelei és következményei (pl. 

a nemzeti identitás veszélyeztetése) a médiaszövegek 

kódolásában és terjesztésében. 

A közönség eltérő szerepeinek értelmezése: a befogadó mint 

fogyasztó, a közönség mint állampolgár, a közönség mint nő 

vagy férfi. 

A legfontosabb médiahatás-elméletek (pl. direkt, korlátozott, 

használatiérték, kultivációs modellek) ismerete. 

A sztár A sztár szerepének felismerése és értelmezése a médiában és 
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a filmen, néhány film és médiasztár jellemzésén keresztül. 

Az új médiatechnológiák A mediatizált közlésmód új jelenségeinek (interaktivitás, 

multimédia, hálózati kommunikáció, virtuális valóság, 

médiakonvergencia) jellemzése, a befogadási folyamatra 

gyakorolt hatásuk bemutatása és értékelése. 

10. A médiaintézmények 

A médiaszöveg mint termék A tömegkommunikációs gyakorlatra ható főbb gazdasági 

tényezők bemutatása, az iparszerű, piacelvű működés 

bizonyítása (pl. maximális fogyasztásra késztetés elve; a 

közönség kettős szerepe: a közönség mint vevő és mint áru; a 

műsoridő mint tulajdon). 

A médiaipar intézményei Közszolgálati és kereskedelmi médiaintézmények bemutatása 

néhány jellemző példával.  

A médiaipar ellenőrzése A médiaipar jogi és etikai szabályozásának alapelvei (a 

válaszadás lehetősége, a magánélet tiszteletben tartása, 

hátrányos megkülönböztetés elkerülése). 

A törvények betartását ellenőrző hazai intézmények 

megnevezése, jellemző példák a hatóságok beavatkozására 

(pl. a reklámidő túllépéséért, a fiatalkorúakat károsan érintő 

műsorokkal, elsősorban az indokolatlan erőszak-

megjelenítéssel kapcsolatos döntések) jellemző példáinak 

ismertetése az adott időszakból. 

Az újságíró szabadsága és ennek korlátai, a szerzői jog, az 

információhoz való jog, a rágalmazással kapcsolatos, a 

kiskorúak védelmét és a politikai befolyásolástól való 

védelmet szolgáló főbb szabályozások ismerete. 

11. A reprezentáció 

Manipuláció, a valóság 

sztereotip és torzított 

megjelenítése a médiában 

A reprezentáció fogalmának ismerete, a tapasztalati és a 

médiavalóság eltéréseinek felismerése, bemutatása 

(elsősorban a nemi szerepek, a kisebbségek és az etnikumok, 

az eszmék és a politikai formációk) médiaszövegekben 

megtestesülő reprezentációjának tekintetében. 

Azoknak a fontosabb érveknek és ellenérveknek az ismerete 

és alkalmazása, amelyekkel a média tömegbefolyásolási, 

közönségmanipulációs hatását kívánják bizonyítani vagy 

cáfolni. 

A manipuláció és a médiaipari selejt megkülönböztetése 

egymástól. 

A médiaoptimizmus és -pesszimizmus fogalmának, alapvető 

érvkészletének ismerete. 

12. Jellegzetes műsortípusok, médiaszövegek 

Hírműsorok A hír, a hírérték, az infotainment és a vélemény fogalmainak 

ismerete és elkülönítése. 

A hírműsorszerkesztés elemi formáinak és normáinak 

ismerete és érvényesülésük kritikus megítélése. 

Reklám A reklám mint alkalmazott művészeti forma értelmezése.  

A reklámok címzettjének/célcsoportjának meghatározása.  

A reklámok gyakoribb képi, verbális, narratív megoldásainak 

a leírása és jellemzése; néhány gyakori befolyásolási technika 

felismerése és értékelése. 
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Folytatásos teleregény 

(szappanopera) 

A szériaelv megjelenési formáinak ismerete és jellemzése.  

A teleregény szerkezeti sajátosságainak ismerete és 

bemutatása alkalmas példán. 

Show-műsorok A valóságshow-műsorok (reality) jellemzése mint a jóízlés, a 

humánum, az önrendelkezés kikezdése, másfelől annak az 

elemi igénynek a megvalósulása, amelyben az egyszerű 

ember az elit helyett magát láthatja viszont a 

nyilvánosságban.  
 

CÉLNYELVI CIVILIZÁCIÓ 

Témakörök/Kompetenciák Követelmények 

1. Kompetenciák 

1.1. Ismeretszerzés célnyelven A tanuló legyen képes a célnyelven megadott forrásokból (írott 

vagy audiovizuális források, táblázatok, diagramok, képek stb.) 

információkat gyűjteni, azokat rendszerezni, értelmezni, 

összevetni, következtetéseket levonni. 

1.2. Kritikai gondolkodás 
 

1.3. Kommunikáció és 

problémamegoldás célnyelven 

A tanuló legyen képes a célnyelven a témák komplex, életszerű 

bemutatására 10–15 percben. A beszámoló legyen logikusan 

felépített, árnyaltan megfogalmazott; a tanuló ismerje és 

alkalmazza a célországra jellemző szakszókincset, fogalmakat. 

1.4. Tájékozódás térben és 

időben 

A tanuló legyen képes a célország fejlődése, történelme, 

kultúrája szempontjából fontos tájegységeit, helyszíneit 

azonosítani a térképen. Legyen tisztában a földrajzi környezet 

hatásaival a célnyelvi állam/ok és kultúrák fejlődésére. Tudja 

időben elhelyezni a célország/ok történelmének legfontosabb 

eseményeit, fordulópontjait. Legyen rálátása Magyarország és a 

célország/ok történelmének közös pontjaira, a társadalmi és 

kulturális élet párhuzamos és eltérő jelenségeire. 

2. Témakörök 

2.1. A célnyelvi országok 

földrajza 

A célnyelvi országok földrajzi fekvése, tájegységei.  

Éghajlat, élővilág. 

Geopolitikai helyzet, annak következményei, nemzetiségek, ki- 

és bevándorlók, identitástudat.  

Turisztikai nevezetességek. 

2.2. A célnyelvi országok 

gazdasága 

A gazdaság főbb jellemzői. 

Pénzügyi ismeretek, fizetőeszköz, pénzhasználati szokások. 

Közlekedés.  

Idegenforgalom.  

Életszínvonal, életminőség. 

Egyéni és társadalmi felelősségvállalás.  

Munkavállalás. 

A célnyelvi országok és az Európai Unió. 

2.3. Politikai berendezkedés A célnyelvi ország/ok politikai berendezkedése; hasonlóságok és 

különbségek a célnyelvi ország/ok és Magyarország politikai 

rendszerében. 

Alapvető jogok és kötelezettségek; jelentős politikai pártok; a 

népszavazás szerepe. 
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A civil szervezetek, mozgalmak hagyománya, súlya, 

jelentősége; egybevetés a magyarországi helyzettel. 

2.4. Társadalmi viszonyok 
 

Társadalmi berendezkedés, 

problémák 

A célnyelvi ország/ok társadalmi rétegeinek, csoportjainak 

aktuális helyzete, együttélési formái; az eltérő kultúrák közötti 

konfliktusok. 

A célnyelvi társadalmakat érintő globális problémák. 

Oktatás A célnyelvi ország/ok hagyományos és jelenlegi oktatási 

rendszere, összehasonlítva a magyar oktatással. A tudás, a 

műveltség, a munka megbecsülése, helye az erkölcsi 

értékrendben. Magyar diákok továbbtanulási lehetőségei a 

célországban. 

A vallás és az egyházak 

szerepe 

A lakosság felekezetek szerinti összetétele; egyházi ünnepek, 

hagyományok;  

az egyház/ak szerepe a célnyelvi társadalmakban; a fiatalok és a 

vallás; tolerancia, nyitottság. 

Köznyelv és dialektusok Az irodalmi nyelv, a köznyelv és a dialektusok a célnyelvi 

ország/okban.  

Közösségi szolgálat Önkéntesség és közösségi szolgálat a célnyelvi ország/okban 

2.5. Hagyományok, szokások, 

életmód 

A család szerepe, családi élet, családi ünnepek, mindennapi 

rítusok. 

Család A célnyelvi ország/ok családmodelljei; aktuális problémák, 

összevetve a magyarországi helyzettel. 

Családi ünnepek Családi ünnepek és népi hagyományok, étkezési szokások, 

tipikus ételek a célnyelvi országokban. 

A szabadidő eltöltése Szórakozási, nyaralási és pihenési szokások. Vidéki és városi 

élet, a fejlődés tendenciái. 

2.6. Környezetvédelem 
 

Éghajlatváltozás A célnyelvi országokra jellemző éghajlati változások okai és 

lehetséges következményei. 

Környezeti problémák A célnyelvi országokra jellemző környezeti problémák, 

összevetve a magyarországi helyzettel. A sajtó, a televízió és a 

rádió helyzete, szerepe a célnyelvi országokban. 

Törekvések a környezeti 

károk enyhítésére 

 

Energiagazdálkodás A hagyományos és az alternatív/megújuló energiaforrások 

használata a célnyelvi ország/okban és hazánkban. 

Biogazdálkodás A biogazdálkodás szerepe a célország/ok mezőgazdaságában és 

Magyarországon. 

Természetvédelem, felelős 

tájgazdálkodás 

Természetvédelem, nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, 

tájgazdálkodás a célnyelvi ország/okban és Magyarországon. 

2.7. Tömegkommunikáció, 

media 

A sajtószabadság helyzete a célnyelvi ország/ok/ban. A 

közszolgálati média nézettsége, elfogadottsága. A célnyelvi 

ország/ok fontos sajtótermékei, rádiós és televíziós csatornái és 

internetes fórumai. 

Az egyéni tájékozódás lehetőségei és buktatói.  

Reklám. 

2.8. Sport A sport és az egészséges életmód szerepe a mindennapi életben a 

célnyelvi országokban és hazánkban. 
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A célnyelvi országok legnépszerűbb sportágai, kiemelkedő 

sportolói, olimpikonjai, sporteseményei. Iskolai és 

szabadidősport. 

2.9. Tudományok A célnyelvi ország/ok és tudósaik, feltalálóik szerepe a 

fejlődésben,  

a tudományok történetében. Találmányok.  

Újdonságok a célország/ok tudományos életében. 

2.10. Ismeretek a célnyelvi 

ország/ok történelméről 

A célnyelvi ország/ok történelmének kezdetei térben és időben; 

fejlődésük  

3-4 csomópontja, országok történelmi fejlődésének főbb 

szakaszai,  

2-3 kiemelkedő jelentőségű személyisége. 

2.11. Ismeretek a célnyelvi 

ország/ok irodalmáról 

A célnyelvi irodalom történetének főbb korszakai, néhány 

kiemelkedő alkotója és alkotása.  

2.12. Ismeretek a célnyelvi 

ország/ok művészetéről 

A célnyelvi országok művészettörténetének legfontosabb 

korszakai, kiemelkedő alkotók/alkotások az építészetben, képző- 

és iparművészetben. 

A zene- és táncművészet, színház- és filmművészet jeles 

képviselői, alkotásai. 

2.13. A célnyelvi ország/ok és 

Magyarország kapcsolatának, 

viszonyának jelene 

Aktualitások a kapcsolatokban. 

A célnyelvi ország/ok aktuális politikai, társadalmi, gazdasági 

és/vagy művészeti eseményei (irodalmi Nobel-díj, EU-hoz való 

viszony változása stb.).  
 


