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Az intézményi pedagógiai program módosításának indoklása 
 

 

 

A korábbi pedagógiai program a tapasztalatok növekedésével a gyakorlati alkalmazás során a 

tantestület és az iskola vezetésének véleménye szerint kiegészítésre, módosításra szorult. 

Ezen kiegészítéseket néhány, az iskola életében fontos változás is szükségszerűvé teszi: 

 

 szakközépiskolai osztály indítása szépészeti ágazattal (fodrász és kozmetikus) 

 általános tantervű gimnáziumi osztály a 2015/2016-os tanévtől 

 nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály, öt évfolyamos képzés a 2016/2017-es tanévtől 

 megváltozott képzések: OKJ 52 815 01 gyakorló fodrász és OKJ 52 815 02 gyakorló koz-

metikus a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92. § (27) bekezdése alapján 

 Alapító Okirat módosítása 2016. május 25., hatályos 2016. szeptember 1-től 

 az intézmény új neve: Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola, rövid 

neve Aranykéz Középiskola (rövidítve: ASZI) 

 szakiskolai végzettséggel rendelkező tanulók részére 2 éves, érettségire történő felkészítése 

(11-12. évfolyam) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24§ (4) bekezdése 

szerint a 2015/2016-os tanévtől 

 két éves érettségire felkészítő osztály indítása esti, levelező tagozaton is a 2016/2017. tan-

évtől 

 szakképzésben történt további változások a 25/2016. (II.25.) Kormányrendelettel módosult 

Országos Képzési Jegyzék iskolai rendszerű képzéseket érintő legfontosabb változásokról 

alapján az OKJ-ból kikerülő, utoljára a 2016/2017. évben indítható szakképesítések 

(55 815 01 Fodrász és 55 815 02 Kozmetikus), az OKJ változásban érintett szakképesítés 

és az OKJ változásához igazodó alkalmazhatóság (52 815 01 Gyakorló fodrász helyett 

54 815 01 Fodrász és 52 815 02 Gyakorló kozmetikus helyett 54 815 02 Kozmetikus)  

 új szakképzés felvétele Fotográfus és fotótermék kereskedő 54 810 01 nappali rendszerben 

és esti, levelező tagozaton 
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„Bármit tanulsz, magadnak tanulod.” 

(Petronius) 

 

I. BEVEZETŐ 

 

1. Küldetésnyilatkozat 

 

Középiskolánk elsődleges feladata az általános műveltséget megalapozó érettségi és szakmai 

vizsgára, valamint továbbtanulásra felkészítő nevelés-oktatás biztosítása, a munkába álláshoz 

és az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek nyújtása. Intézményünkbe jelentkező tanuló-

kat versenyképes kínálattal várjuk, hogy képességüknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek 

megfelelően tanulhassanak.  

 

 A diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra 

tegyenek szert és képesek legyenek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben. 

 

 A szülők közösségével a hagyományos és rendszeres kapcsolattartáson túl a közös prog-

ramokon személyes kapcsolatok kialakítására törekszünk. 

 

 Az oktató nevelő munka színvonalát a pedagógusok rendszeres továbbképzésével, önkép-

zésével biztosítjuk. 

 

 A gyermekbarát, családias légkör tanulóink képességeink kibontakozását, személyiségfej-

lődését segíti. 

 

 Hisszük és valljuk, hogy az iskolába járó tanulók fizikai és lelki egyensúlyának összhangja 

szolgálja a versenyképes, folyamatos önfejlesztés megvalósítását. 

 

Az ismeretközvetítés tanulóközpontú, magas színvonalú, a munkaerőpiac igényeihez rugal-

masan alkalmazkodó, az oktatás változásaira nyitott. Az iskolai oktató munka eredményeként 

kreatív, kommunikatív, a polgári életet megélni tudó, idegen nyelveket beszélő, művelt ál-

lampolgárokat képezzünk. 
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2. Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata 
 

Elfogadva a 2016. április 25. napján tartott kuratóriumi ülésén, a 

3/2016. (IV.25.) számú határozattal. Hatályos 2016. szeptember 01-től. 

Egységes szerkezetben a 2014. május 23. napján kelt alapító okirat módosításban foglaltak-

kal. (A módosítás szövege vastag betűvel szedve.) 

 

1. Az intézmény alapítója:  Iskolatámogató Alapítvány 

   a)  A kuratórium elnöke:  Gáspár Imre 

   b)  Az alapító címe:   8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24. 

 

2. Az intézmény fenntartója és működtetője: Alba-School Alapítvány  

   a)  A kuratórium elnöke:     Máté György 

   b)  A fenntartó címe:                        8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 24 

 

 

3. Az intézmény neve: Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

 

  a) OM Azonosító    102759 

 

  b) Az intézmény rövid megnevezése: Aranykéz Középiskola  

 

4. Az intézmény típusa:    többcélú intézmény (gimnázium,  

      szakközépiskola, szakgimnázium) 

                            

                                                        

5. Az intézmény feladat-ellátási helye: 

    Székhelye:    8000 Székesfehérvár, Budai u. 90. 

   

 

6. Alapfeladat: 

-  Szakközépiskola nevelés – oktatás, nappali rendszerű 

-  Szakgimnáziumi nevelés – oktatás, nappali rendszerű, esti, levelező 

-  Gimnáziumi nevelés-oktatás, nappali rendszerű 

 

Felnőttoktatás 

- Szakközépiskola esti és levelező munkarend 

- Szakgimnázium esti és levelező munkarend 

 

Felnőttképzés 

 

7. A felvehető maximum gyermek-, tanulólétszám:  

Nappali rendszerű képzés:     276 fő 

Esti rendszerű iskolai oktatás:  276 fő 

Levelező rendszerű iskolai oktatás: 276 fő 

     
8. Az évfolyamok száma iskolatípusonként:  
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Képzési forma 

 

Munkarend  

Szakgimnázium – 

fotográfus és fotótermék-kereskedő 

54 810 01 

2 évfolyam (13; 14.) 

 nappali rendszerű, 

esti és levelező iskolai 

oktatás 

 

 

 

Gyakorlati képzés 

műteremben tanuló-

szerződéssel 

Szakgimnázium – 

kozmetikus 2 évfolyam (13. 14.) 

52 815 01 0000 00 00 

Szakközépiskola - 

fodrász, 2 évfolyam (11; 12.) 

33 815 01 1000 00 00 

 

 nappali rendszerű isko-

lai oktatás 

Gyakorlati képzés tan-

műhelyben tanulószer-

ződéssel 

Kifutó képzés 

 

Szakgimnázium - 

Gyakorló fodrász  

52 815 01 

2 évfolyam (13. 14. ) 

Fodrász  

55 815 01 

1 évfolyam (13.) 

Gyakorló kozmetikus  

52 815 02 

2 évfolyam (13. 14.) 

Kozmetikus  

55 815 02 

1 évfolyam (13.)  

nappali rendszerű isko-

lai oktatás 

Kifutó képzés 

Gyakorlati képzés tan-

műhelyben tanulószer-

ződéssel 

Szakgimnázium - 

Kozmetikus 2 évfolyam (13. 14.) 

54 815 02 

Fodrász 2 évfolyam (13. 14.) 

54 815 01 

nappali rendszerű, esti 

és levelező iskolai ok-

tatás 

 

Gyakorlati képzés 

tanműhelyben tanuló-

szerződéssel 

Szakgimnázium/Szépészet ágazat 

4 évfolyam (9, 10, 11, 12.) 

nappali rendszerű isko-

lai oktatás 

 

 

Gimnázium 4 évfolyam (9, 10, 11, 12.) nappali rendszerű isko-

lai oktatás 

 

Gimnázium NYEK angol/német 

nyelvi előkészítő osztály 

5 évfolyam (9/Ny,9,10,11,12.) 

nappali rendszerű 

iskolai oktatás 

 

 

9. Gimnázium 

2015/2016-os tanévtől 

 

Évfolyamok száma Képzési idő Munkarend 

Gimnázium 9-12. 4 év 
nappali rendszerű 

iskolai oktatás 
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2016/2017-es tanévtől 

 

Évfolyamok száma Képzési idő Munkarend 

Gimnázium NYEK 

angol/német nyelvi 

előkészítő osztály 

9/Ny,9,10,11,12. 

osztály 

5 év nappali rendszerű 

iskolai oktatás 

 

 

 

10. Szakgimnázium 

 

 

 

 

 

 

 2015/2016-os tanévtől 

 

Évfolyamok 

száma 
Képzési idő Munkarend Előképzettség 

Érettségire fel-

készítő* 

11-12 

2 év 

nappali rendszerű 

esti és levelező 
iskolai oktatás 

2016. szeptem-

ber 1-je előtt: 

szakiskolai vég-

zettség 

2016. szeptem-

ber 1-je után 

megkezdett kép-

zések esetén 

szakközépiskolai 

végzettség 

(jogszabály vál-

tozás miatt) 

 

*2éves (11-12. évfolyam) érettségire felkészítő nappali rendszerű szakközépiskolai osz-

tály (2011. évi CLXXXVII. törvény 24§ (3)-(4) bekezdés alapján  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évfolyamok száma Képzési idő Munkarend 

Szakgimnázium 

Szépészeti ágazat (fod-

rász, kozmetikus) 

9-12. 

4 év 
nappali rendszerű 

iskolai oktatás 
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11. Szakgimnázium: 

Székhelyén: 

 

Szakmacso-

port 

Ágazat Szakképesí-

tés megneve-

zése 

Azonosító 

száma 

Munka-rend Előképzett-

ség 

2016/17-es tanévtől felmenő rendszerben 

Egyéb szol-

gáltatások 

Szépészet Fodrász 54 815 01 nappali rendsze-

rű, esti és levele-

ző iskolai oktatás    

(2 év) 

érettségi 

Egyéb szol-

gáltatások 

Szépészet Kozmetikus 54 815 02 nappali rendsze-

rű, esti és levele-

ző iskolai oktatás    

(2 év) 

érettségi 

Egyéb szol-

gáltatások 

XXIX. 

Optika 

Fotográfus 

és fotóter-

mék-

kereskedő 

54 810 01 Nappali rendsze-

rű, esti és levele-

ző iskolai oktatás 

(2 év) 

érettségi 

2013/14-es tanévtől kifutó rendszerben 

Egyéb szolgál-

tatások 

Szépészet Kozmetikus 52 815 01 

0000 0000 

Nappali rendszerű 

iskolai oktatás    

(2 év) 

érettségi 

2013/14-es tanévtől felmenő rendszerben 

Egyéb szolgál-

tatások 

Szépészet Gyakorló 

fodrász 

52 815 01 nappali rendszerű 

iskolai oktatás    

(2 év) 

érettségi 

Egyéb szolgál-

tatások 

Szépészet Fodrász 55 815 01 nappali rendszerű  

iskolai oktatás    

(2 év) 

érettségi 

Egyéb szolgál-

tatások 

Szépészet Gyakorló 

kozmetikus 

52 815 02 nappali 

rendszerű iskolai 

oktatás    

(2 év) 

érettségi 

Egyéb szolgál-

tatások 

Szépészet Kozmetikus 55 815 02 nappali rendszerű, 

esti, levelező is-

kolai oktatás    

(2 év) 

érettségi 

 

 

 

 

 

Szakközépiskola: 

 

Szakmacso-

port 

Ágazat Szakképesí-

tés megneve-

zése 

Azonosító 

száma 

Munka-rend Előképzett-

ség 

2013/14-s tanévtől kifutó rendszerben 

Egyéb szolgál-

tatások 

Szépészet Fodrász 33 815 01 

1000 0000 

Nappali rendszerű 

iskolai oktatás    

(2 év) 

10. osztály 
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3. Helyzetelemzés 
 

a) Tanulmányi helyzet 

 

Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola – rövidítve: Aranykéz Közép-

iskola (ASZI) – 2000. szeptember 1-jén kezdte meg működését 1 szakiskolai osztállyal. Az 

első három évben szakiskolaként működött 9-10. általános műveltséget megalapozó és 11-12. 

szakképző évfolyamokkal, melyekben fodrász szakmát tanítottunk és gyakorlati foglalkozást 

oktattunk saját tanműhelyünkben. 2003 szeptemberében kapta meg az iskola a szakközépisko-

lai képzés beindítására az engedélyt. A szakközépiskolai képzésben a tanulók a fodrász szak-

ma mellett a kozmetikus szakmát is választhatják. Ebben az évben az iskolát alapító Iskolatá-

mogató Alapítvány átadta fenntartói jogait az Alba-School Alapítványnak. 

 

b) Beiskolázás helyzete 

 

2013/14-es tanévben csökkent a tanulói létszám, ezért a jövőben új lehetőségeket, új képzési 

formákat kívánunk indítani. 2015/16-os tanévben már gimnáziumi osztállyal bővítettük a 

meglévő képzési területeket, azaz a szakközépiskolai és szakiskolai képzéseket. Iskolánkban 

hagyományosan fodrász-kozmetikus képzés közül választhatnak a tanulók, jelenleg a beisko-

lázási keretszámok korlátozása miatt nehézkes a beiskolázás ezekre a szakmákra. 2016/2017. 

tanévben újabb képzési formákat kívánunk beemelni fotográfus-és fotótermék kereskedő 

szakmát, illetve nyelvi előkészítő osztály indítását tervezzük. A piaci igényekhez igazodva a 

képzéseket 2016/2017. tanévtől már esti, levelező oktatás formájában is elindítjuk megfelelő 

számú jelentkező esetén. 

 

c) Oktatómunka feltételei 

 

Az Aranykéz Középiskola saját tulajdonú épülettel nem rendelkezik, az oktatáshoz szükséges 

helyiségeket bérli. A tartós bérlet öt évre szól, a bérelt ingatlan iskolai célra épült (Székesfe-

hérvár, Budai út. 90. szám alatt található). Az intézmény az alapvető kötelező eszközrendszer-

rel rendelkezik. A taneszközöket folyamatosan fejleszti. Tanműhelyünk a legmodernebb fel-

szereléssel rendelkeznek, melyet 2005 nyarán tízmillió forintos beruházással csúcstechnológi-

ájú berendezésekkel bővítettünk. 

 

d) Kulturális tevékenység 
 

Iskolánkban a kulturális munka sokrétű. Minden évben lelkesen készülnek a végzős diákok a 

szalagavató bálra. Színházlátogatást szervezünk tanulóink számára. Diákjaink a városban ren-

dezett kiállításokat és tárlatokat rendszeresen megtekintik. A városi programokon aktívan 

közreműködnek és részt vállanak a programok lebonyolításában. Diákcsere programokban és 

mobilitási programokon veszünk részt. TÁMOP, Tempus, Határtalanul illetve Erasmus+ pá-

lyázatokon sikeresen pályáztunk a 2015/2016. tanévben folytatását tervezzük a jövőben is. 

 

e) Sport munka 

 

A testnevelés órákon kívül próbálunk bekapcsolódni a városban rendezett sporteseményekbe. 

Lehetőség van tanulóink számára, tanórán kívül, az iskola sportpályájának használata, ahol 

mozgásigényüket kielégíthetik. Az ALBA-Volán egyesülettel és a Sárkányhajó egyesülettel 

együttműködést hoztunk létre. 
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f) Szabadidő eltöltése 

 

Az iskolai szabadidős programok szervezése során maximálisan figyelembe vesszük a tanulók 

igényeit. A programok megvalósítását a DÖK bevonásával szervezzük. Például: Mikulás 

party, szalagavató, kirándulás, gólyatábor, nyári tábor, sportnap, diákcsere program stb. Lehe-

tőségeinkhez mérten, megpróbáljuk befolyásolni, tanulóink iskolán kívüli szabadidős tevé-

kenységét (szakmai programok; fodrász, kozmetikus versenyek, kiállítások látogatása, szerve-

zése, hétvégi családi programok)   

 

g) Személyi feltételek 

 

Az ASZI-ban szakképzett, a feladatoknak megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező peda-

gógusok látják el a nevelő-oktató munkát. Tantestületünk dolgozói többsége fiatal, átlag élet-

kor 38 év. Tanáraink és oktatóink nagy része a követelményeknek megfelelően határozatlan 

idejű részmunkaidős szerződéssel rendelkezik, őket néhány óraadó egészíti ki. 

 

h) Gazdálkodása 

 

Az iskola részben önállóan gazdálkodik. Az éves költségvetését a fenntartó hagyja jóvá, 

melyből az igazgató felelősséggel gazdálkodik. Költségvetési gazdálkodásunk a törvényességi 

és rendeleti előírásoknak, azok belső szabályzatainak megfelelő.  

 

i) Kapcsolattartás 
 

Jó kapcsolatot alakítottunk ki a József Attila és Nemes Nagy Ágnes Kollégiummal. A szak-

mai képzés során a Magyarországon működő fodrászcégek vezetőivel és mesterfodrászaival 

napi kapcsolatot tartunk. Az iskolát támogató cégek képviselőivel kapcsolatunk ápolására 

nagy hangsúlyt fektetünk. Testvériskola keresése, illetve a kapcsolatfelvétel folyamatban van. 

Iskolánk szívesen vesz részt partnereinkkel közös programokon: Philips Napok, József Attila 

Napok. Ugyanakkor az iskolánkban szervezett rendezvényeinkre is meghívjuk partnereinket 

(pl: versenyek, bemutatók).  Kozmetikai cégek támogatják az iskolánkban folyó képzést. Az 

ellenőrző szervekkel, hivatalokkal (Oktatási Hivatal, Kamara, Kormányhivatal) törekszünk a 

zökkenőmentes együttműködésre. 
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II. NEVELÉSI PROGRAM 

1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei 
 

a) Pedagógiai alapelvek 

 

A XXI. századba belépve új kihívásokkal kell szembenéznünk. A jövő generációt oktató–

nevelő intézményünk tanárai, tanulói és a partnerek (szülők, munkaerőpiac) számára fogal-

mazza meg a tevékenységét meghatározó legfontosabb értékeket, célokat és feladatokat, hogy 

ezek a mindennapi munkában is irányt mutassanak. 

 

Életünk és környezetünk megváltozott, a jövőkép meghatározója a változás állandósága. A 

mai társadalmakban a változás útja a tanulás, és ez nem öncélú, hanem a napi tapasztalatokkal 

együtt az életünk megismerésének és megértésének eszköze és az öröm forrása. Új tulajdon-

ságokra van szükségünk megtartva mindazt, ami múltunkból a jövőt orientáló erő és érték.  

 

A megszerzett képesítések gyorsan elavulnak, a mai fiatalok a meghosszabbodott életkor mi-

att sokáig munkavállalók lesznek. A változásokhoz a megszerzett széles bázisú általános és 

szakmai műveltséggel, az állandó tanulás készségével, motivációjával és képességével ren-

delkező ember tud csak alkalmazkodni. Mindehhez szükséges az egyén részéről az önállóság, 

a kreativitás és innováció, a teljesítő – és cselekvőképesség, hogy megszerzett ismereteit 

megváltozott körülmények között is képes legyen alkalmazni és kiegészíteni, a folyamatos 

önképzés és szakmai fejlődés igénye valamint a mobilitás és kockázatvállalás tulajdonságai.  

 

Ugyanakkor tudnunk kell, hogy az egyes ember saját maga életének alakítója. Az életen át 

tartó személyes útkeresés önismeretet, önbizalmat, reális jövőképet, a tervezés és rendszerben 

gondolkodás képességét igényli.  

 

A gazdasági – társadalmi életviszonyok gyors változásával az életvitel hagyományos formái 

átalakultak és egyes elemei értékvesztetté válnak. Mindennapjainkat meghatározza a globali-

záció, a multinacionális vállalatok szerepe és az általuk közvetített életforma, a multikulturális 

kihívások a film, az irodalom, a képzőművészet és az élet minden területén, az információk 

mennyiségi robbanása. Az életmóddal kapcsolatos alternatívák közül a helyes választás: az 

élet és az egészség igenlése és mindezt veszélyeztető magatartások elutasítása, a család és a 

barátság fontossága és megtartásáért cselekvő akarat, az erkölcs, az igényesség és az ízlés 

mindennapi érzelmi életünk gazdagítása.  

 

 

b) Kiemelt pedagógiai értékeink 

 

Legyünk képesek érdeklődni, és együtt érezni más magatartások, életformák, szociális helyze-

tek, meggyőződések iránt, legyünk képesek megbecsülni mások teljesítményét és a tolerancia 

határozza meg viszonyunkat minden az átlagostól különbözőhöz. 

 

A másságot és másokat akkor érthetjük meg, ha tudatában vagyunk saját nemzeti identitá-

sunkkal és helyünkkel, szerepünkkel Európában és a világban.  
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Fel kell vállalnunk, hogy társadalomban élünk és egy állam polgárai vagyunk, a demokrácia 

aktív részvételt ró ránk országunk, régiónk, de mindenekelőtt közvetlen környezetünk és kö-

zösségünk problémáinak megoldásában. Mindez csak az együttműködés képessége, az egyéni 

és közösségi érdekek összhangja alapján lehetséges.  

 

A korszerű, sok eszközt és energiát igénylő élet miatt a jövő a környezettudatos magatartást, 

felelősséget a Föld globális problémái iránt, de mindenekelőtt a természeti környezet megóvá-

sának gyakorlatát várja tőlünk a mindennapi életben. 

 

2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 

 

Iskolánk a szolgáltatóipari szakemberképzésben rövid, de eredményes múltra tekint vissza. 

Ennek a múltnak hagyományait folytatjuk mindig újat teremtve, továbbfejlesztve. 

 

Oktatási stratégiánk legfontosabb eleme: a szakmai műveltségtartalmak egymást kiegészítő és 

megerősítő kapcsolata. 

 

Mindezek megvalósulása érdekében: 

 

A szakmai képzés kiterjesztésével, a naprakész ismeretek tanításával biztosítja a szakmai bi-

zonyítvány megszerzését, ez a szakasz a munkahelyi igényeknek megfelelő ismeretek és ké-

pességek megszerzésének időszaka. A képzés tartalma mindenkor a hatályos törvényi szabá-

lyozásnak megfelelő tartalommal, az érvényes OKJ szerinti tartalmak és követelmények sze-

rint jelenik meg.  

 

A felnőttoktatás során végzett általános szakiskolai képzéssel és a szakképzéssel akarjuk elő-

segíteni az egész életen át tartó tanulást. 

 

3. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 

Az iskola pedagógiai munkájának egyik alapvető célja a tanulók személyiségének minél telje-

sebb kibontakoztatása. A nevelési folyamat eszköz, amely áthatja az oktatás teljes rendszerét, 

személyiségformáló erővel hat. E folyamat egyik sarkalatos pontja az értékközvetítés, amely 

közösségfejlesztő és individuális fejlesztő funkciót tölt be. A személyiségfejlesztés alapvető 

feladata a személyiség ösztönző funkciójának fejlesztése, a magasrendű szükségletrendszerek 

kialakítása, az értékközvetítés, amely az iskolában a nevelés és oktatás együttes hatásával 

valósulhat meg.  

 

Az iskolai nevelés szinte beleágyazódik a képzésben résztvevők tevékenységének folyamatá-

ba, az egyén konstruktív életvezetésére irányul, s új, fejlesztő jellegű magatartásformák, kiépí-

tését célozza meg.  

Minden feladat magatartási követelményeket tartalmaz, a nevelő hatás indirekt módon érvé-

nyesül. 

 

Feladatrendszerünk szabályozza az iskolai interakciós folyamatot is, így fejlődik a kölcsönös 

értékelés, a kölcsönös példaadás, a követelés, az ellenőrzés képessége is. 

A személyiségfejlesztés az önfejlődés elősegítése, a belső lehetőségeket kipróbáló öntapaszta-

lás folyamata is, amelyben arra építünk, ami a személyiségben adott. Az ismeretek és az érté-

kek közvetítése csak a személyiség kibontakoztatásával párhuzamosan történhet. 
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A személyiségfejlesztés kiemelt területei 

 

Széles tevékenységkínálat, változatos pedagógiai módszerek, személyiségfejlesztő oktatás az 

élményszerzés örömének nyújtásával. 

 

A konstruktív szokások kialakítása (olvasás, munka, kulturált szórakozás stb.). 

 

A pedagógus hatékony modellközvetítő szerepe, mint a személyiségformálás egyik legfonto-

sabb eszköze. 

 

Pedagógiai tevékenységével fejleszti a tanulók motivációs bázisát, s törekszik az intellektuális 

tevékenység megszerettetésére, a permanens önképzés szükségletének kialakítására. 

 

Törekszik a családi szocializációban mutatkozó hiányok pótlására: a morális magatartás, a 

társas viselkedési normák elsajátítására, a viselkedési készlet gyarapítására, a segítő, karitatív, 

egymást tisztelő, empátiás magatartás kiépítésére, az illemszabályok betartására. 

 

Lehetőség biztosítása a kreatív kezdeményezéseknek, sokoldalúan felkészíti tanulóit a telje-

sítményhelyzetekhez való alkalmazkodásra (tehetséggondozó szakkörök, tanulmányi verse-

nyek). 

 

Hangsúlyok az önismeret-fejlesztésre (önismereti órák, osztályfőnöki órák, iskolán kívüli le-

hetőségek formájában). 

 

A tanórai tevékenységen túl az intellektuális, esztétikai és érzelmi nevelés fejlesztésére lehe-

tőséget nyújt a különböző szakkörök működtetésével, a színvonalas iskolai ünnepélyekkel. 

 

Minden területen fejleszti a hatékony kommunikációt, a véleményalkotást, a döntéshozatal, a 

problémamegoldás, a magabiztosság képességeinek gyakorlását szóbeli feleletek, versenyek, 

vitakörök, diák-önkormányzati feladatok). 

 

Elősegíti a személyiség jövőképének, pályaorientációjának fejlődését. 

 

Hazaszeretetre, a kulturális értékek megbecsülésére, értékóvó magatartásra, a természet meg-

védésére nevel. 

 

Fejleszti az önkormányzati és a közösségi érzést. 

 

Pedagógiai módszereivel segíti a személyiségfejlődésben zavart szenvedő tanulókat, szükség 

esetén a gyermekvédelem lehetőségeivel élve. 

 

Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevé-

kenységek segítik: 

 

Hagyományőrző tevékenységek: 

Minden tanév folyamán iskolai ünnepséget, megemlékezést tartunk a következő alkalmakkor: 

1956. október 23-a, 1849. október 6-a, 1848. március 15-e évfordulóján. 
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Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások: 

Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, vala-

mint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetség-

gondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Az egyes tantárgyakból gyenge teljesítményt 

nyújtó tanulók képességeinek fejlesztésére felzárkóztató órát szervezünk. 

A továbbtanulás, a munkaerőpiacon való helytállás a főiskolai felvétel elősegítésére a gyenge 

eredményt elérő tanulók részére felzárkóztató, a jó eredményt elérő tanulók részére képesség-

fejlesztő órákat tartunk. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról – 

a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével – minden tanév elején 

az iskola nevelőtestülete dönt. 

 

Versenyek, vetélkedők: 

A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, stb.) versenyek, 

vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanu-

lókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélkedők 

megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a tanárok szakmai 

munkaközösségei vagy a szaktanárok végzik. 

 

Tanulmányi kirándulások: 

Az iskola nevelői a tantervi követelmények teljesülése, a nevelőmunka elősegítése céljából az 

osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervez(het)nek. 

 

Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozások: 

Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését szolgálják a 

különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos láto-

gatások. Az e foglalkozásokon való részvétel – ha az költségekkel is jár – önkéntes. 

 

Szabadidős foglalkozások: 

A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felké-

szíteni, hogy különféle szabadidős programokat szervez. (táborok, színház- és múzeumlátoga-

tások, táncos rendezvények). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes. 

 

Iskolai könyvtár: 

A tanulók egyéni tanulását, önképzését az iskolával megállapodás alapján együtt működő 

Városi Könyvtár segíti. 

 

Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata: 

A tanulók igényei alapján előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola léte-

sítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógéptermek, stb.) a tanulók – taná-

ri felügyelet mellett – egyénileg vagy csoportosan használják. 

 

4. A teljeskörű egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 

 

Küldetésnyilatkozat 

Az élet és egészség védelme, a nevelési alapértékek között első helyen áll. Az egészség, mint 

a társadalmi lét és a pedagógiai funkció nélkülözhetetlen alapja olyan érték, amely minden 

pedagógus számára nevelői feladat. Az egészséges életmódra való nevelés hatékony módszere 

a megelőzés. A megelőzős feltételezi az ismeretek közlését és elsajátíttatását és a magatartás 

pozitív irányú befolyásolását. Az iskola tehát felvállalja a komplex szocializációs szintér sze-

repét.  
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Az egészségnevelés célja: motiválni a tanulókat az egészséges életmód kialakítására vagy 

továbbvitelére, az elsajátított magatartásformák szinten tartására és fejlesztésére. A higiénia 

kulturáltság szintjének emelésével egyidejűleg, olyan tevékenység kialakítása, ami az ismere-

tet aktív magatartássá formálja, vagyis lényegében személyiségformálás. Egészségvédelmünk 

pozitív hatásrendszere elsődlegesen az egészség megerősítésére, megőrzésére, az alkalmazko-

dóképesség fokozására irányul. Alapvetően megelőző (preventív) jellegű tevékenység.  

 

Célunk, hogy növelje tanulóinkban az önértékelést és a felelősséget saját családja és közössé-

ge kifejlesztésében, felismerjék, hogy az egészség az élet legjelentősebb erőssége tulajdonít-

sanak nagy fontosságot az élet optimális minőségének, állítsanak fel kötelező értékrendszert 

az egészség iránti elkötelezettségnek. 

Egészségnevelői tevékenységünk alapelvei 

 tudjunk azonosulni az egészséges életmód, életvitel tevékenységrendszerével 

 megfelelő realitással lássuk saját életvezetésünk értéket (életmódot alakítani csak meg-

lévő életmód mintákkal lehet) 

 olyan közösséget alkossunk, ahol mindenki fontosnak érzi magát 

 nevelési tevékenységünk a tanulói személyiség egészét hassa át. A testi- szomatikus, 

az érzelmi-mentális, a közösség szociális hatások mellett kiemelt figyelmet fordítunk 

az érzelmi-emocionális hatásokra is. 

Egészségnevelésünk területei 

A munka és a környezetvédelem, a szabadidős testmozgás feltételeinek bővítése, az egészsé-

ges táplálkozás igényeinek fokozása, az egészséget károsító szokások visszaszorítása, az 

egészséges testi-lelki-érzelmi és társadalmi vonzatainak kiegyensúlyozott módon való integrá-

lása, az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, az egészség megtartásra, ösztönző maga-

tartás fejlesztése: 

 

a. A testi lét értékeinek védelme: (biológiai) 

 életvédelem, balesetvédelem, elsősegélynyújtás, egészségmegőrzése, egészséges ru-

házkodás, táplálkozás, étkezés, környezethigiéné, testi kondíció fenntartása, fejleszté-

se, testedzés, pihenés, regeneráció, betegségek megelőzése, AIDS megelőzés, egés-

zséges életmód szervezése. 

  

b. Lelki, szellem lét értékeinek védelme: (pszichés) 

 önismeret kiművelése, érzelmi harmónia, túlterhelés megelőzése, egészségre káros 

szokások (alkohol, dohányzás, drog) megelőzése, autogén tréning.    

 

c. Szociális lét értékeinek védelem: (társas kapcsolat) 

 társas kapcsolatok rendezése, empátia, szeretet átadása mások értékeinek fenntartása, 

egészséges szabadidő eltöltés, családi harmóniára nevelés. Egészséges biztonságos 

párkapcsolatok. 

 

A testi fejlődéssel kapcsolatos egészségnevelési tevékenységünk 

a. Táplálkozás dimenzióinak meghatározása: 

 táplálkozás élettani optimum más élettani folyamatok összefüggésében 

 táplálkozás napi ritmusa 
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 étkezési szokások higiénéje, esztétikája 

 eltérő táplálkozási szokások 

 túltápláltság, alultápláltság veszélyezettsége 

 

b. Mozgástevékenységre nevelés: 

 

    mozgásigény kialakítása 

 

 

lelki károsodás       testi károsodás 

 

   alkalmazkodó képesség fejlesztése     

 

           kiegyensúlyozott magatartás   

 

           egészséges fizikai állapot 

 

c. Környezethigiénia, higiénés magatartás nevelése ( mentálhigiéné) 

1) Intézmény higiénés feltételeinek biztosítása 

    szelektív hulladékgyűjtés, hangvédelem, szellőztetés, fűtés,        

    takarítás, fertőtlenítés, megfelelő székek, padok, tábla helyes  

    megvilágítás, esztétikus dekoráció. 

 

2) Mentálhigiénés út értékei 

 iskolai légkör 

 stressz hatás 

 teljesítőképesség optimumának felállítása 

 elfáradás, túlterhelés, kimerültség kezelése  

 

Egészségnevelésünket jellemzi 

 minden tanuló részesül belőle 

 oktatásunk átfogó, integráns belőle 

 áthatja az egész nevelési rendszert 

(tanmenetet, iskolai egészségügyi szolgálatot, tanulói környezetet) 

 integráljuk minden tantárgyba, ahol az lehetséges 

 bekapcsoljuk a tanárok továbbképzésébe 

 egészségnevelési akciótervet készítünk 

 

Az integrálás a következő témákat öleli fel: 

 lelki egészség 

 közösségi egészség 

 környezet egészség 

 sportolás, aktív pihenés, személyi higiéné 

 társadalmi egészség 

 táplálkozási egészség 
 

Egészségnevelésünk módszerei 

 

a. Írásos anyagot felhasználó: 

  plakátok, kiadványok 
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b. Szemléltető bemutató: 

  kiállítás, filmvetítés 

 

c. Élőszavas: 

  beszélgetés, előadás 

 

d.  Gyakoroltató: 

   - vetélkedő 

    - tömegsport 

 

d. Komplex: 

   - tanulmányi kirándulás 

   - TV 

 

e. Felvilágosító tevékenység 

   - előadás 

            - vitafórum 

f. Személyes példamutatás 

 

1. A tanórai testnevelés órakeretének meghatározása az egészségneveléshez kapcsolódva 

 

2012.09.1-től:  

NKT. 27.§ (11) alapján az iskola megszervezi a heti ötórás testnevelést, amelyből legfeljebb 

heti két óra kiváltható: 

 

 a kerettantervben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi okta-

tással, 

 iskolai sportkörben való sportolással, 

 versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján szervezett edzéssel. 

 

2. Tanórán kívüli lehetőségek: 

 amatőr tánc 

 városi tömegsport rendezvényeken való részvétel 

 

5. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos felada-

tok 

Az iskola közvetíti mindazokat az értékeket és követelményeket, melyeket a tanulók az iskola 

közösségében elsajátítanak, s felnőttként társadalmi gyakorlatként alkalmazni tudnak. Hozzá-

segíti a tanulókat a demokratikus joggyakorlás elsajátításához és az iskolában szerzett tapasz-

talatok későbbi hasznosításához. 

 

Közösségfejlesztés feladatai 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely során kialakul az egyén és a társadalom közötti 

kapcsolat. Egy csoportból akkor lesz közösség, ha egy cél érdekében munkálkodnak, felelős-

séget tudnak vállalni egymásért, s ez a tevékenység, kapcsolat örömet jelent számukra. Színte-

rei a család, az osztályközösség, az iskolai közösség, baráti közösségek, valamint alkalmi kö-

zösségek. 
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Intézményi hatások, osztályközösségek fejlesztése- elemi emberi értékekre nevelés formái: 

Iskolánkban a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kí-

vüli, szabadidős tevékenységének segítségére diákönkormányzat működik. 

A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő, valamint a 

szabad időszervező segíti 

Az osztályfőnöknek, a diákönkormányzatot segítő tanárnak, valamint minden nevelőnek fela-

data az elemi értékekre nevelés. 

 

A közösségfejlesztés szervezeti formái: 

 

Nevelői közösségek: 

Az intézményen belüli nevelői közösségek: 

 Tantestület 

 Egy osztályban tanítók 

 Állandó és alkalmi munkacsoportok 

 Páros kapcsolatok 

 

A kollégáink megalkották iskolánk célrendszerét, saját tevékenységi rendszerüket. A tanulói 

és nevelői közösségek egymásra hatásával, a tudatos közösségfejlesztéssel és nevelő-oktató 

munkával kívánjuk elérni az iskola célkitűzéseit. 
 

Osztályközösség:  

Az azonos évfolyamra járó és a közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget 

alkotnak. A tanulók – a csoportbontásos tanítási órák kivételével – a tanórák többségét az óra-

rend szerint közösen töltik. Az osztályközösség a diákönkormányzat legkisebb egysége, 

amely önmaga diákképviseletéről dönt. Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök. 
 

Diákönkormányzat:  

Az iskolai, intézmény-egységenkénti diákönkormányzat a tanulók érdekének képviseletére 

önként szerveződött. Gazdag hagyományokkal rendelkezik. Működését a NKT 48.§-a és a 

saját működési szabályzata rögzíti, amely az intézményi SZMSZ mellékletét képezi. Segítője: 

a nevelőtestület pedagógusa. 

 

Az osztályközösség fejlesztésének feladatai: 

A különböző településekről, iskolákból, osztályokból érkező tanulók ismerjék meg egymást 

és az iskola elvárásait, a velük szemben támasztott követelményeket. 

Az osztályt képviselő Diákönkormányzat tagjainak megválasztása. A közösség szerveződésé-

nek elindulása.  

Bekapcsolódás az iskolaközösség munkájába. Erre első lehetőség a „Avatás”-on való szerep-

lés. 

 

9. évfolyam 

A DÖK tagjainak választásával, esetleges cseréjével kialakul a közösség központi magja. 

Fokozott bekapcsolódás az iskolaközösség munkájába. A hagyományok ápolása, fejlesztése, 

gyarapítása. 

 

10. évfolyam 

Ebben az életkorban jelentkezik intenzíven az egyéni és közösségi érdek ütközése. Az osztály 

tagjainak meg kell találniuk, ki kell alakítaniuk a helyes arányt. Ebben a folyamatban kiemelt 

szerepe van az osztályfőnöknek és a felsőbb évesek példamutatásának. 
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11. évfolyam 

Ez a közösség érésének időszaka. Felelősen döntsenek az osztály egészét érintő kérdésekben. 

Közülük kerülhetnek ki az iskola diákvezetőségének törzs tagjai. 

 

12. és 13. évfolyam 

Az osztályközösség kiteljesedésének időszaka. A tanulók felnőttként tudják képviselni saját és 

közösségük érdekeit. 

Az osztály tagjai őszinte, reális értékelésükkel segítsék egymást a helyes, megfelelő életpálya 

kiválasztásában. 

Az iskola közéletében felkészülnek az állampolgári jogok gyakorlására. Felelősséggel dönte-

nek fontos, életpályájuk, karrierjük szempontjából döntő kérdésekben. Átadják az iskola ha-

gyományait az alsóbb éveseknek.  

 

6. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osz-

tályfőnök feladatai 

 

Az intézményben dolgozó pedagógusok felelősséggel és önállóan, a tanulók tudásának, ké-

pességeinek és személyiségének fejlesztése érdekében végzik szakmai munkájukat a munka-

köri leírásban foglaltak keretein belül az iskolai tantárgyfelosztáson meghatározott munkarend 

alapján. 

 

A pedagógus: 

 napi rendszerességgel megbeszéli és kialakítja a legfontosabb napi feladatokat a tanuló-

csoportjában tanító nevelőkkel, és szükség esetén egyeztet velük; 

 tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a 

gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatásra, a módszertani 

innovációra, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására; 

 tanórai munkáját a gyermekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differen-

ciáltan szervezi; 

 a lemaradó tanulók számára felzárkóztató foglalkozásokat szervez, egyéni segítségnyúj-

tással biztosítja továbbhaladásukat; 

 gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására, amit a tanórai differenciá-

láson kívül egyéni tehetséggondozó foglalkozás illetve tanulmányi versenyekre való fel-

készítés formájában is megtehet; 

 a gyermekek tanulmányi fejlődését egyéni foglalkoztatással, sokoldalú szemléltetéssel 

szolgálja, s maga gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes 

tárolásáról, épségének megőrzéséről; 

 rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyermekek tanulmányi munkáját annak figyelembe 

vételével, hogy az értékelés az életkori sajátosságoknak megfelelő, motiváló hatású le-

gyen; 

 az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására gon-

dot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen; 

 a kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal együtt értékeli;  

 az írásbeli számonkérések anyagait a következő tanórára, de legkésőbb 10 munkanapon 

belül köteles kijavítani; 

 a tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi, s en-

nek keretében feladata a gyermekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók állan-

dó, tudatos megfigyelésével, változatos közös tevékenységek szervezésével, szükség sze-

rinti családlátogatások és különböző vizsgálatok segítségével érhet el; 
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 fokozatosan szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti és 

betartatja velük az iskola házirendjét; 

 biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, türelmes, elfogadó környezetben 

fejlődjenek; 

 feladata a tanulás megszerettetése, a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfe-

deztetése, a gyermekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése; 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozásokat szervez a tanulók életkorának, igényeinek 

megfelelően; 

 különös figyelmet fordít a mindennapos testmozgás megvalósítására a tanórai és a sza-

badidős foglalkozások megtartása során; 

 a tanítási órákon és tanórákon kívüli foglalkozásokon különös gondot fordít a tanulók 

együttműködési készségeinek, önállóságának és öntevékenységének kialakítására; 

 a közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kulturált emberi visel-

kedés szabályait; 

 a félévi és az év végi zárás előtti utolsó témazáró, illetve iskolai dolgozatot legkésőbb egy 

héttel a jegyek lezárása előtt megíratja; 

 a kötelező házi feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt 

értékeli; 

 megismeri az általa foglalkoztatott tanulókról szóló szakvéleményeket és szakértői véle-

ményeket, annak ajánlásait figyelembe veszi és mérlegeli az érintett gyermekek tanítás-

kor és osztályzásakor; 

 az iskolavezetés jóváhagyásával, a tantárgyfelosztás alapján a lassúbb tempóban haladó 

gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet lehetőséget biztosítva a javí-

tásra; 

 foglakozásain optimálisan felhasználja a rendelkezésére álló szemléltető eszközöket; 

 állandó jelleggel gyarapítja szakmai és pedagógiai tudását, a szaktárgya körébe tartozó új 

tudományos eredmények megismerésére törekszik és a módszertani fejlesztések körében 

való tájékozódik 

 

A nevelői közösségek hatékony működéséhez elengedhetetlen az önművelés módszertani kul-

túrájának fejlesztése: 

 Szakmai továbbképzések formájában 

Elvárások: 

 Az iskolai tevékenységek ellenőrzése és értékelése (mérések-visszacsatolása) 

 Pályakezdők, újonnan érkezett kollégák segítése, mentori támogatása 

 Az emberiesség  

Pedagógusainkra vonatkozó elvárások: 

 A pedagógusok teremtsenek olyan harmonikus légkört, amelyben a tanuló jól érzi ma-

gát és alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának 

 Szakmai tudásuk, folyamatos fejlődésük tegye lehetővé a tanulók személyiségi és tu-

dásbeli kiteljesedését 

 Szeressék, tiszteljék tanítványaikat, igyekezzenek minél több értéket átadni, közvetíte-

ni. 

 

Az osztályfőnök szerepe az ASZI-ban 

Az ASZI-ban az osztályfőnök nem csak a szakmai tudását adja át a tanulóknak, hanem a ne-

velés több színterét is felöleli: megjelenés, viselkedés, helyes beszéd, őszinteség, egymás se-

gítése, tisztelettudó magatartás, önbecsülés stb. 

Az osztályfőnök az iskolavezetéssel együtt szervezi és irányítja a tanulócsoport egészének 

munkáját, elvégzi a szükséges tanügyi adminisztrációt, tartja a kapcsolatot a szülői házzal. Az 
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osztályfőnök, aki segíti a tanulókat, tájékoztatja, támogatja őket, részt vesz döntéseikben, 

számon kéri botlásaikat. 

Az osztályfőnök feladata, hogy segítse a tanulók önismeretének kialakulását, adottságaik 

megismerését, végzős tanulók elhelyezkedésének vagy továbbtanulásának előmozdítását, va-

lamint figyelését, segítését is a munkába állás során. 

 

Hagyományok 

Minden intézmény, így a mi iskolánk is igyekszik kialakítani sajátos arculatát. Ebben rendkí-

vül fontos szerepe van az iskolai haladó hagyományok kialakításának és azok ápolásának. 

Bár iskolánk nem rendelkezik nagy múlttal, ennek ellenére hagyományai sokaságával már 

önálló, a többi intézménytől különböző, rendkívül színes életet élő iskolává vált. 

 

Ünnepeink 

Az iskola feladatai közé tartozik, hogy a tanulókkal megismertesse Magyarország állami ün-

nepeit, a hozzájuk kötődő történelmi eseményekkel együtt. Az állami ünnepek: március 15, 

augusztus 20., október 23. közül augusztus 20-át nem ünneplejük iskolai keretek között. 

1. A nemzeti ünnepek előtt egy munkanappal az iskola osztálytermeit dekorációval, az ün-

nephez méltóvá tesszük.  

2. A nemzeti ünnepet megelőző utolsó munkanapon az iskolában osztály- illetve iskolai 

keretek között emlékezünk meg az eseményekről. A megemlékezés módját az osztálykö-

zösségek és a tantestület tagjai határozzák meg.  

3. Az állami ünnepeken kívül megemlékezést tartunk az aradi vértanúk, a kommunista dik-

tatúra áldozatai és a holocaust idején elpusztított honfitársaink emlékére. Megünnepeljük 

a Nemzetközi Nőnapot, és pedagógus napi köszöntésre is sor kerül. 

4. Ünnepeink sorában különös hangsúlyt kap a Mikulás napi ünnepség és rendezvénysoro-

zat és a Karácsony. Bár a Karácsony családi ünnep, az ünnep hangulatából az iskolába is 

megpróbálunk egy keveset felidézni. A téli szünet előtti utolsó tanítási napon osztályok-

ban kerül sor bensőséges hangulatú karácsonyi ünnepségre. 

 

Az iskola egészét átfogó, a diákélethez kapcsolódó hagyományok 

 Tanévkezdéskor az igazgatóság szervezésében az elsős évfolyam köszöntésére és az osz-

tályfőnökök bemutatására, tanévnyitó ünnepélyen kerül sor.  

 

 Szeptemberben megkezdi munkáját az iskola diákönkormányzat és első feladataként meg-

szervezi az egész iskolára kiterjedő egynapos DÖK kirándulást. 

 A kirándulás célja: a tanulók közötti kapcsolat kialakítása, megismerése és erősítése. 

 

 Októberben kerül sor a 9. évfolyamosok felavatásának megszervezésére, melynek célja, 

hogy az újonnan érkezőket megismerjék a magasabb évfolyamok tanulói. A diákönkor-

mányzat és a tantestület felügyelete mellett és elfogadásával zajlik az avatás a végzős évfo-

lyam szervezésében. 

 

 A közösség összekovácsolásának másik fontos momentumaként decemberben a tanulók 

megajándékozzák egymást és osztályfőnöküket egy jelképes ajándékkal. Ezt követi a ha-

gyományos Mikulás party. A rendezvényen, hogy játékosabbá tegyük, minden résztvevő 

az öltözködésében a piros színnek kell meg jelenni. 

 

 Februárban kerül sor a farsang Valentin-nap jegyében történő megrendezésre. A magyar 

iskolarendszer hagyományaihoz híven a szalagavató rendezvényen belül, a végzős tanulók 
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szalagjainak feltűzésére kerül sor, továbbá a 11-12. évf. tanulói műsort adnak tanáraik és a 

meghívott vendégek tiszteletére. 

 

 Április első hetében rendezzük az ASZI Napokat, ami a törvény által előírt „fordított” nap 

kapcsán kerül megszervezésre. Ennek a napnak a programját, a diákok „diktálják”, egy ál-

taluk kidolgozott terv elkészítése és a diákönkormányzat valamint a tantestület által való 

elfogadtatása után. 

 

 Az iskolai élet méltó lezárásaként májusban bonyolítjuk le a ballagási ünnepségünket. 

 Hagyománnyá vált, hogy a végzős tanulók ajándékoznak az iskola könyvtárának egy, az 

általuk megfogalmazott üzenettel és aláírásukkal ellátott könyvet. 

 

 

7. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi 

rendje 

 

Minden korban nehézséget jelent az új közösségbe lépés. A család adja a legbiztonságosabb, 

legmelegebb környezetet, ebből kilépve élmények és kudarcok sorozata éri a gyerekeket. Az 

ezzel való megbirkózás differenciál, megkülönböztet. Akik képesek a kihívásoknak megfelel-

ni, már korán érvényesülnek, de vannak segítségre szorulók is. A felnőttképzés során figyel-

met szentelünk azoknak, akik hasonló okból nem tudtak korábban szakmát szerezni, segítjük 

az beilleszkedésüket. Az okok feltárása, keresése, és a tanulókról készített jegyzetek támpon-

tot jelentenek a változtatásra, a továbbképzésre.  

Az okok lehetnek: 

 a családban 

 környezeti hatások 

 helytelen nevelői hatás 

 rossz tanár diák viszony 

 értékelés, elismerés hiánya 

 a tanuló helyzete a közösségben 

 

A közös együttműködés révén nem csak az egyes viselkedési formák megváltoztatására kell 

törekednünk, hanem a kiváltó okok megszüntetésére vagy legalább is az enyhítésére. 

Elsődleges megelőzés: 

 az iskola kedvező légkörének megteremtése (tanterem dekorálása, tisztaság megőrzé-

se) 

 „szeressen iskolába járni” 

 vegyen részt az őt érintő döntések meghozatalában (DÖK) 

 változatos szabadidős program szervezése (kirándulás, verseny, bemutató) 

 differenciált fejlesztési lehetőség (csoportbontás) 

 stressz hatások csökkentése (dolgozat időpontjainak megadása) 

 kommunikációs készségek fejlesztése (szituációs játékok) 

Másodlagos megelőzés: 

 tanulmányi teljesítmény romlásának feltárása (differenciáló foglalkozás) 

 hiányzások vizsgálata 

 megfelelő motiváció 

 család - iskola kapcsolatának erősítése  
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 szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása 

 a társaik között visszahúzódó tanuló bevonása az osztály életébe 

 

Legyen kiemelt az iskola célja között a „mindenkit sikerhez juttatni” elv. A szakkörök, kirán-

dulások, sportfoglalkozások, baráti összejövetelek is hatékonyak lehetnek. Csak az lesz képes 

a gondjaival megbirkózni, aki önmaga is akarja. Ezt az akaratot kell elsőként kialakítani, és a 

továbbiakban fenntartani. 

 

a) A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység 
 

A fejlesztő munka eltér a „hagyományos" pedagógiai tevékenységtől. A fejlesztés nem felzár-

kózat, hanem olyan képességeket fejleszt, melyek a gyerekek iskolai teljesítményét javítják. 

 

A komplexitás elvének érvényesítése szellemében a fejlesztés az alábbi területeket öleli fel: 

- mozgás (nagy- és finommozgás), 

- testséma, 

- téri orientáció, 

- percepció (vizuális, auditív, taktilis), melyekhez mindig kapcsolódik a verbális tudatosítás. 

  

A fejlesztésbe bekerülők köre  

 

o Azon tanulók, akik az intelligencia szintjük alapján elvárhatóan lényegesen alacsonyabb 

tanulási teljesítményt mutatnak.  

o A tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok (továbbiakban: 

szakértői bizottságok) tanulási képességvizsgálata alapján részképesség zavarokkal, tanulá-

si nehézséggel, illetve másodlagosan kialakuló magatartási zavarokkal küzdenek. 

 

A képességfejlesztés a szülő beleegyezésével és aktív támogatásával végezhető. A fejlesztés 

tartalmilag kiterjed mindazon részterületekre, amelyeket a szakértői bizottság megjelöl (moz-

gás, testséma, téri orientáció, percepciófejlesztés, stb.). 

 

Szervezeti formái 

 

- Egyéni fejlesztés (1-3 fő), 

- Kiscsoportos fejlesztés (4- 6 fő), 

  a szakvéleményben illetve a szakértői véleményben rögzített óraszámok szerint. 

 

A fejlesztés célja 

 

Személyiségfejlődés, boldog, egészséges, erkölcsös ember  

 Pozitív énkép, jó kommunikációs képesség 

 Idegrendszer fejlődésének biztosítása 

 Mozgásfejlődés 

 Érzelmi élet fejlődése 

 Beszéd fejlődése 

 Érzékszervek fejlődése 

 Prevenció, reedukáció 

 

Részképesség zavarok megszüntetése 
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 Figyelem-, viselkedési-, tanulási zavarok csökkentése 

 Egészséges működéssel való ellensúlyozás (korrekció, kompenzálás) 

 

Ismeretek bővítése 

 Iskolai szerepeknek, elvárásoknak való megfelelés. 

 

b) A tehetség, képesség kibontakozását segítő tevékenység 

 

A tehetség, képesség kibontakozását sokféle tevékenységi forma együttes alkalmazásával 

érhetjük el. Ezek lehetnek hagyományos tevékenységek, de lehetnek újak is, amelyek a társa-

dalmi kihívásokhoz, valamint a tanulói – szülői igényekhez alkalmazkodnak.   

 

Tevékenységek: 

 az egyéni képességekhez igazodó tanórai tanulás megszervezése 

 nívócsoportos oktatás 

 nem kötelező (a választható) tanórán tanulható tantárgyak tanulása 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 szakkörök 

 tanulmányi, szakmai versenyek, vetélkedők, bemutatók (szaktárgyi, kulturális, szak-

mai stb.) 

 szabadidős foglalkozások (színház, múzeum) 

 a könyvtár egyéni, csoportos használata 

 továbbtanulás elősegítése 

Fel kell ismerni azokat a tulajdonságokat, amelyek az ígéretes tehetségekre jellemzőek. A 

felismerést a kibontakozásnak kell követnie. 

 

8. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának 

rendje 

 

A tanulók, annak érdekében, hogy: 

- megismerhessék és gyakorolhassák a demokrácia elemeit;  

- érvényesíthessék jogaikat és kötelességeik teljesítéséhez segítséget kaphassanak; 

- gyakorolják a demokratikus munkakultúrát, a hatalommal való élést, a közösség szol-

gálatát, az alkalmazkodást az eltérő nézetekhez; 

- a tanuló egyéni problémáival keresse meg tanárát 

 

az intézmény feladata:  

o az osztályközösségek, a diákképviselői fórumok és az iskolagyűlés működésének pe-

dagógiai tartalmú tevékenységét elősegíteni és koordinálni; 

o az osztályfőnöki órák tartalmi kereteit adó tematikus célok meghatározása; 

o az éves munkatervben ütemezettek szerint a közösségfejlesztés tanórai, és tanórán kí-

vüli programjainak meghatározása. 
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9. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei kapcsolattartásának formái 

 

Kapcsolattartás a szülői házzal 

Az ASZI alapvetően szolgáltató intézmény, mely egy adott programot nyújt az iskolahaszná-

lók számára. A program megrendelője a szülői ház, ezért nagyon fontos, hogy már az első 

találkozáskor kimerítő, részletes tájékoztatást tartsunk munkánkról. Lehetőséget adunk – elő-

zetes egyeztetéssel – tanórák, foglakozások megtekintésére, azon való részvételre. Progra-

munk aprólékos megismertetése után fogadjuk el a jelentkezőt. 

Az iskola, mint szolgáltató és a szülői ház, mint megrendelő között bonyolult, sokrétű, sajátos 

kapcsolat alakul ki. Sajátos, mert a szolgáltató intézménynek is lehetnek elvárásai a megren-

delővel szemben, sőt esetenként a gyerek érdekében konfliktusokat is vállalhat. De alapvetően 

az iskola dolga, hogy megfeleljen az iskolahasználók érdekeinek, elvárásainak. Cserében kéri, 

hogy a szülői ház fogadja el csorbítatlanul az oktatási-nevelési programot, mert az általunk 

végzett munka csak így lehet eredményes. 

 

Az ASZI igényli a szülői ház figyelmét, együttműködését 

Pedagógiai programunk fontos része, hogy szülők minél több információval rendelkezzenek 

gyermekük iskolai munkájáról. Ennek keretében vállaljuk, hogy: 

- Folyamatos, rendszeres tájékoztatást adunk a tanuló iskolai munkájáról, eredményeiről, 

fejlődéséről, sikereiről, problémáiról. Azonnal jelentkezünk hiányzás, komolyabb konflik-

tusok esetén, de ugyanezt kérjük a szülőktől is. 

- Félévente írásos értékelést készítünk valamennyi tevékenységi formában, tantárgyban 

elért eredményekről, az előrehaladás üteméről, az esetleg felmerülő problémákról. 

- Segítséget, együttműködést biztosítunk minden, szülők által felvett kérdésben.  

- Évente legalább kétszer fogadóestet tartunk a szülők, tanulók bevonásával. 

- Szükség esetén összevont osztályfőnöki, szülői, szaktanári, tanulói megbeszélést tartunk.  

Mindezekkel együtt nem hárítjuk át a szülői házra az iskolai problémákat, viszont a tanuló 

sikereiről, a pozitívumokról írásban értesítést küldünk. 

A tanuló felvételével, a tanulói jogviszony létrejöttével nemcsak pedagógiai, hanem jogi, kap-

csolat is létrejön a szülői ház és az iskola között. 

 

A pedagógusok, annak érdekében, hogy: 

 képesek legyenek kollégáikkal, a szülőkkel, de főleg a tanulókkal a mindennapos kap-

csolattartásra, vegyék észre gondjaikat, hallgassák meg véleményüket, javaslataikat; 

 rendelkezzenek alkalmazható és ténylegesen is alkalmazott kommunikációs-, döntési-, 

szervezési- és elemzőkészséggel 

az intézmény feladata:  

 kialakítani a kapcsolattartás kommunikációs csatornáit és azok hatékony működtetésé-

nek feltételeiről gondoskodni; 

 a szakmai műhelymunkák intézményén keresztül a nevelési-szakmai együttműködés le-

hetőségeit megteremteni az iskolavezetés bevonásával és aktív részvételével; 

 a diákképviselet és az osztályközösségek pedagógusokkal való konzultációjának tereit 

megteremteni; 
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 a pedagógusok és a tanulók valamint a szülők között a nevelési tartalmak alakítása vo-

natkozásában a folyamatos érintkezés lehetőségeit megteremteni (szülői fórumok, 

egyeztető fórumok, szülők akadémiája-programsorozat);    

 a hatékony kapcsolattartás, továbbá a közösségformálás és -fejlesztés céljait szolgáló 

pedagógusképzési formákat az anyagi lehetőségeknek megfelelően kezeli a továbbkép-

zési és beiskolázási tervek kialakításánál. 

 

10. A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai, valamint a szóbeli 

felvételi vizsga követelményei 

 

1. Tanulmányok alatti vizsgák fogalma  

Az osztályozóvizsgát, a különbözeti vizsgát a  pótló vizsgát és a javítóvizsgát együtt  

TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁknak nevezzük  

 

2. Osztályozó vizsga fogalma  

Az intézményvezető engedélyével szervezett vizsga   

 a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól felmentett tanulók szá-

mára;   

 egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírt-

nál rövidebb idő alatt teljesítő tanuló számára;  

 a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén a megengedettnél töb-

bet hiányzó tanulóknak szervezett vizsga, melynek célja a félévi illetve év végi 

osztályzat megszerzése egy adott tantárgyból.  

 

3. Pótló vizsga fogalma  

Ha  a vizsgázó fel nem róható okból elkésik, távol marad egy tanulmányok alatti 

vizsgáról, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást be-

fejezné, akkor a tárgyból pótló vizsgát tehet. A vizsgázónak fel nem róható ok minden 

olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése 

nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására.   

 

4. Javítóvizsga fogalma  

Azon tanulónak szervezett vizsga, aki  a tanév végére nem teljesíti az elégséges szin-

tet egy adott tantárgyból vagy elégtelen osztályzatot kap osztályozó vagy pótló vizs-

gán illetve ha az osztályozó vagy a különbözeti vizsgáról  számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik A tanév vége előtt meg-

szervezett vizsga sikeres teljesítése a felsőbb évfolyamba lépés feltétele.  

 

5. Különbözeti vizsga fogalma  

A különbözeti vizsga célja annak megállapítása, hogy - iskola vagy képzési forma/szint 

váltása esetén - a tanuló rendelkezik-e a tanulmányok folytatásához szükséges isme-

retekkel. Jelen dokumentum kizárólag az iskola középszintű képzéseiről az emelt szintű 

képzésre történő átlépéshez szükséges különbözeti vizsgát részletezi. Minden egyéb 

esetben (pl.: iskola- váltáskor előírt) különbözeti vizsga paramétereit az intézményveze-

tő – a vizsga engedélyezésekor – határozatba foglalja. 
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11. A felvétel és az átvétel helyi szabályai, valamint szakképző iskola tekintetében a 

szakképzésről szóló törvény felvételre, átvételre vonatkozó rendelkezései 

 

Az iskolaváltás és átvétel szabályai 

Az intézmény a köznevelési törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltaknak meg-

felelően jár el a tanulók felvételével és átvétellel kapcsolatosan, külön helyi szabályt a felvé-

telre és átvételre vonatkozóan nem állapít meg. 

 

12. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 

 

Az elsősegély azonnali segítségnyújtás vagy beavatkozás, amelyet a sérült kap valamely sérü-

lésére vagy hirtelen egészségkárosodása miatt, a mentők, orvos vagy más személy megérke-

zése előtt. 

 

Az elsősegélynyújtás képessége tudáson, begyakorláson és tapasztalaton alapul. 

 

Egy elsősegély tanfolyam nagyban növeli az önbizalmat és cselekvőképességet. Az ott kapott 

alapos felkészítés segít uralkodni az érzelmek, és sok nehéz helyzeten átsegít. Az iskolai bale-

setek számának utóbbi időben való növekedése, valamint a szakszerű ellátása a sérülteknek, 

megkívánja, hogy az iskolai oktatásban nagyobb hangsúlyt kapjon az elsősegélynyújtás. Le-

hetőség van egészségtan-, osztályfőnöki-, biológia-, órákon, szakkörökön az ismeretek elsajá-

títására. 

 

Jó alkalmat teremtenek az iskolai egészségnapok 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 elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának célja, hogy a tanulók  

– ismerjék meg az elsősegélynyújtás fogalmát; 

– ismerjék meg az élettannal, anatómiával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat; 

– ismerjék fel a vészhelyzeteket; 

– tudják a leggyakrabban előforduló sérülések élettani hátterét, várható következmé-

nyeit; 

– sajátítsák el a legalapvetőbb elsősegély-nyújtási módokat; 

– ismerkedjenek meg a mentőszolgálat felépítésével és működésével; 

– sajátítsák el, mikor és hogyan kell mentőt hívni. 

 

2. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos kiemelt feladatok:  

– a tanulók korszerű ismeretekkel és az azok gyakorlásához szükséges készségekkel 

és jártasságokkal rendelkezzenek elsősegély-nyújtási alapismeretek területén; 

– a tanulóknak bemutatjuk és gyakoroltatjuk velük elsősegélynyújtás alapismereteit;  

– a tanulók az életkoruknak megfelelő szinten - tanórai és a tanórán kívüli (egyéb) 

foglalkozások keretében – foglalkoznak az elsősegélynyújtással kapcsolatos legfon-

tosabb alapismeretekkel.  

 

3. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos feladatok megvalósításá-

nak elősegítése érdekében: 
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– az iskola kapcsolatot épít ki az Országos Mentőszolgálattal, Magyar Ifjúsági Vö-

röskereszttel és az Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületével; 

– tanulóink bekapcsolódnak az elsősegély-nyújtással kapcsolatos iskolán kívüli ve-

télkedőkbe; 

– támogatjuk a pedagógusok elsősegély-nyújtási ismeretekkel foglalkozó továbbkép-

zésekre való jelentkezését. 

 

4. Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítását elsősorban a következő tevékenységfor-

mák szolgálják: 

– a helyi tantervben szereplő tantárgyak tananyagaihoz kapcsolódó alábbi ismeretek:  

 

TANTÁRGY ELSŐSEGÉLY–NYÚJTÁSI ALAPISMERETEK 

Biológia - rovarcsípések 

- légúti akadály 

- artériás és ütőeres vérzés 

- komplex újraélesztés 

Kémia - mérgezések 

- vegyszer okozta sérülések 

- savmarás 

- égési sérülések 

- forrázás 

- szénmonoxid mérgezés 

Fizika - égési sérülések 

- forrázás 

Testnevelés - magasból esés 

 

– az osztályfőnöki órák tanóráin feldolgozott elsősegély-nyújtási ismeretek: teendők 

közlekedési baleset esetén, segítségnyújtás baleseteknél; a mentőszolgálat felépítése és 

működése; a mentők hívásának helyes módja; valamint az iskolai egészségügyi szol-

gálat (iskolaorvos, védőnő) segítségének igénybe vétele az évfolyamonként egy-egy 

osztályfőnöki óra megtartásához az elsősegély-nyújtási alapismeretekkel kapcsolato-

san.  

 

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

 szakkörök (Ifjúsági Vöröskereszt, elsősegély-nyújtó); 

 minden évben egy alkalommal elsősegély-nyújtási bemutatót szervezünk a tanu-

lóknak az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vagy az Ifjú-

sági Elsősegélynyújtók Országos Egyesületének bevonásával; 

 évente egy egészségvédelemmel, helyes táplálkozással, elsősegélynyújtással fog-

lalkozó projektnap (témanap) szervezése a tanulók számára. 

 

13. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 

 

Az iskolai ifjúságvédelem célja, hogy: 

 megelőzze, elhárítsa vagy enyhítse a tanulókra ható károsodásokat, amelyek személyi-

ségfejlődését megzavarják vagy gátolják, 

 segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak az ifjú 

egyénileg és társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és fejleszté-

séhez. 
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A gyermek- és ifjúságvédelem feladata: 

A családi nevelésből, a környezetből fakadó intenzív ártalmak, zavarok kiküszöbölése, enyhí-

tése. Ennek megvalósítása érdekében különböző tudományokat (pedagógia, pszichológia, jog, 

szociálpolitika, szociálpszichológia stb.) szakmai tevékenységeket, intézménytípusokat hasz-

nál fel. 

 

A veszélyeztetettség fogalma az iskolában: 

Azok a tanulók veszélyeztetettek, akiknek személyiség-fejlődését nagy valószínűséggel fe-

nyegeti valamilyen károsodás. A károsodások az én-fejlődésben, az erkölcsi magatartásban, 

az értékorientációkban és az igényszintben, esetleg az aktivitás vonatkozásában jelentkeznek, 

mint viselkedési és kedélyéleti zavarok: csökkent teljesítőképesség, kriminális vagy neuroti-

kus irányú fejlődésre való hajlam, és az egyén személyiségét negatívan befolyásoló, gyakran a 

környezetét is bántó jelenség. 

 

Mivel a gyermekvédelem és a pedagógia elválaszthatatlan egységet alkot, az iskola célja, 

hogy pedagógiai munkájának minden területén a prevenció gyakorlata érvényesüljön, s vallja, 

hogy a megelőzés szempontjából fontos az olyan pszichés körülmények biztosítása, amelyek-

ben a tanulók jól érzik magukat. 

 

 

Cél: 

A prevenciós munka eredményeként a tanuló képessé válik a társadalmilag el nem fogadott 

jelenségekkel szembeni önvédelemre, s a destruktivitás helyett az önfejlesztő, építő magatar-

tásformát választja. 

 

Ifjúságvédelmi tevékenység 

 

Helyzetelemzés 

Az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi munkájának egyik legjellemzőbb feladata: az egyéni 

problémáját nehezen kezelő, érzékeny, elsősorban lelki gondokkal küzdő diákok segítése. 

A leggyakrabban előforduló pszichés problémák a következők: 

 szorongások, félelmek, 

 családi problémák, 

 kortárskapcsolati konfliktusok, 

 mentális gondok, 

 lelki traumák, 

 munkaerő-piaci konfliktusok, kudarcok 

 

Pedagógiai tevékenységek 

1. Információk nyújtása az iskola ifjúságvédelmi tevékenységéről, lehetőségekről, az iskolán 

kívüli segítő szervezetekről, ifjúságvédelmi szakellátó intézményekről: a gyermekeknek, a 

szülőknek, a pedagógusoknak. 

2. Folyamatos kapcsolattartás: 

 az osztályfőnökkel, 

 a szaktanárokkal, 

 az iskolai orvossal 

 a könyvtárossal. 

 

3. Kapcsolattartás a családdal: 

 személyes beszélgetések, 
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 a szülői támogatás megnyerése, 

 fogadóórák, 

 szülőknek szóló tanácsadások, programok szervezése. 

 

4. Feltárás, megszüntetés: 

 a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű tanuló problémáinak felismerése, feltárása, a 

problémák okainak megkeresése (a családi, a tanulási, a szociális gondok megszünte-

tésének lehetséges pedagógiai módszereit külön fejezet tartalmazza), 

 segítségnyújtás (egyéni beszélgetések, családgondozás, tanórán kívüli foglalkozások, 

külső segítők bevonása), 

 krízishelyzetek kezelése (mentálhigiénés tanácsadás, iskolaorvos, szakellátó intézmé-

nyek). 

 

5. Prevenció: 

 személyiségfejlesztés, értékközvetítés, 

 közösségfejlesztés, beilleszkedéssel, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók segíté-

se, a szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek. 

Pedagógiai eljárások: 

folyamatos mentálhigiénés tanácsadások, egyéni, segítő beszélgetések, megfelelő szakembe-

rek bevonása, szükség esetén családlátogatás, a család bevonása a probléma megoldásába, a 

veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű fiatalok tanulási előmenetelének figyelemmel kísérése, 

tanulás módszertani ismeretek nyújtása, speciális közösségi foglalkozások (önismereti órák, 

konfliktuskezelési, szabadidős foglakozások). 

Egészségnevelő tevékenységek: 

Felvilágosító, megelőző munka, a családi életre nevelés, egészségvédő programok, egészség-

ügyi szűrővizsgálatok, kiemelten kezelt témák: A szenvedélybetegségek megelőzése (dohány-

zás, alkohol, drog) fontos feladat az iskolai drogstratégia gyakorlati alkalmazása. 

 

 

14. Környezeti neveléssel összefüggő feladatok 
 

Helyzetkép 

Iskolánk Székesfehérvár egyik lakótelepének, a Víziváros szívében helyezkedik el, környez-

tében lakótelepi épületek és iskolák találhatók. A működésünknek teret adó épület a hatvanas 

években épült. Az épület használatán osztozunk a szintén ott működő általános iskolával. Az 

ebédlő és konya az épületben található. A tornaterem a város egyik legjobb adottságú terme. 

Szaktantermeinket és tanműhelyünket az iskolához közel eső utcában egy másik – magánkéz-

ben lévő – épületben alakítjuk ki. 

Az iskola helye is befolyásolja a környezeti nevelési munka tartalmát, lehetőségeit. 

 

Erőforrások 

 

1. Személyi: 

A) Belső: 

Pedagógusok: 

Az iskola minden nevelőjének feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példát mutasson a tanulóknak. 

 

Dolgozók: 

A programok segítségével járulnak hozzá az eredményhez. 
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Tanulók: 

Minden diák feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait is erre. 

 

B) Külső: 

Fenntartó: 

A fenntartó határozza meg a költségvetést, ezért cél a lehető legoptimálisabb együttműködés 

megteremtése. 

Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények: A tanórai és tanórán kívüli programok tar-

talmasabbá teszi a különböző intézmények látogatása. 

Civil szervezetek: szakmai ismeretükkel és programjaikkal segítik a környezeti nevelést. 

Hivatalos szervek: Annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi szempontból megfelelően mű-

ködik-e az iskola. 

Szülők: program segítsége. 

 

2. Anyagi 
Költségvetés 

Pályázatok 

Alapelvek, célok 

 

Az iskola hitvallása 

 

A természet- környezet óvása, védelme nélkül nem beszélhetünk egészséges emberi életről 

sem, mivel ember a természet része. Az általa okozott természeti- környezeti szennyeződések 

károsan hatnak vissza a saját szervezete működésére. Ennek szellemében kívánjuk nevelni a 

ránk bízott gyermekeket és programjainkkal a szülők és környék lakóinak környezettudatos 

magatartását is fejleszteni kívánjuk. 

 

 

Konkrét célok és feladatok 

 

 természeti-épített-szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése 

 helyi értékek és problémák feltérképezése 

 helyi célok megfogalmazása (pl. öreg fák megóvása, faültetés, madárvédelem, hulla-

dék 

 lakóhely megismerése (értékek, gondok – a megoldás módjai) 

 hagyományok megőrzése: család – iskola – település – nemzet szinteken 

 a szülőkkel, az iskola környezetében élőkkel a kommunikáció fejlesztése 

 mindennapi testedzés: 

 testnevelésórák, 

 tanórán kívüli programok 

 

Az iskola elhe-

lyezkedéséből 

adódó jellemzők 

Célok Tevékenység, feladat 

Szemét Tiszta, egészséges 

környezet 

- szeméttárolók megfelelő számú elhelyezése 

- figyelemfelhívás a szelektív hulladékgyűjtésre 

- felvilágosító előadások az egészségkárosító 

anyagokról és a fertőzési veszélyekről 

Az iskolabelső Tiszta, meghitt kör-- festések, felújítások, a dekorációhoz falitáblák, 



Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programja – 2016 

 

35 

 

 

nyezet növények a mellék-helyiségekben szappan, WC 

papír 

- gyakori szellőztetés 

- lábtörlők alkalmazása 

Energia-

felhasználás 

Áramhasználat - megfelelő mennyiségű áram felhasználása 

 

Vízfelhasználás Egészséges ivóvíz, 

vízfogyasztás csök-

kentése 

- víztakarékos öblítés, csapok karbantartása 

 

Iskolakert Tanítás, pihenés, fel-

üdülés helye legyen 

- növények, madáretetők megóvása 

 

Az iskola 

eszközellátottsá-

ga 

A tanítás-nevelés 

élményközpontú-

ságának növelése, az 

esztétikai érzék fej-

lesztése – egészséges 

személyiség 

- esztétikus dekorációk, falitáblák, szemléltetőanya-

gok 

- ismeretterjesztő folyóiratok, könyvtár, médiatár 

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek 
 

Tanóra keretek 

 tantárgyakba beépítve 

 tanulmányi kirándulás 

 osztályfőnök órákon környezetvédelmi témák 

 

Tanórán kívüli lehetőségek 

A tanulók környezeti ismereteinek bővítésével, rendszerezésével, az összefüggések feltárásá-

val meg kell alapozni, hogy lehetővé váljon a környezetért, a jövő generációkért felelős visel-

kedést vállaló személyiség formálása. 

 

A környezetvédelem jeles napjai iskolánkban:  

 

A természet-környezetvédelem jeles napjairól a tanórákba beépítve illetve külön programokat 

szervezve emlékezhetünk meg és tudatosíthatjuk a jelentőségüket. 

 

Április 22.  Föld Napja 

Május 10.   Madarak és Fák Napja 

Szeptember 22. Autómentes Nap 

Szeptember 23.  Takarítás Világnap 

 

Tanulmányi kirándulás: 

tanösvények, nemzeti parkok, természetvédelmi területek, vadasparkok, múzeumok   

Taneszközök 

Környezetvédelmi vizsgálódásokhoz: 

mérőhenger, Petri-csészék, kémcsövek, szűrők, határozók, mikroszkópok, indikátorok 

 

Applikációs képek: 

veszélyes, mérgező, gyúlékony anyagok, radioaktív anyagok, oxidálószerek. 
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15. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei, 

korlátai 

 

Elvek:  

- A házi feladat az elsajátított ismeretek elmélyítését szolgálja. 

- A házi feladat a gyermekhez szóljon, érthető legyen, olyan, amelyet egyedül el tud vé-

gezni. 

- Visszajelző szerepét komolyan véve szükség esetén további elmélyítésre kerítünk sort 

az órán. 

- Az újonnan belépő tárgyak esetén mindig előzze meg a megfelelő tanulási módszerek 

kialakítása, így biztosítva a hatékony felkészülést. 

- Szükség esetén az egy osztályban tanítók az osztályfőnök kezdeményezésére konzul-

táljanak a házi feladat mennyiségéről. 

- A házi feladatot mindig ellenőrizzük. 

- A kötelező házi feladat az osztály közös minimumán alapuljon, a tehetséges tanulók 

érdekében lehetőleg legyen differenciált. 

 

Figyelembe vesszük: 

- A tanulók életkori sajátosságait 

- Egy átlagos képességű tanuló napi iskolai terhelését, heti órarendjét  

- Az átlagostól eltérő képességeket ( differenciált házi feladat) 

- A szóbeli és írásbeli feladatok megfelelő mennyiségi arányát. 

 

Korlátok 

- Az egy tantárgyból másnapra adott írásbeli házi feladat  

elkészítő legyen 25-30 perc alatt. 

- A tanulmányi szünetekre az átlagos képességű tanulóknak házi feladatot nem adunk, 

de a tanulmányi hátránnyal küzdőknek segítséget nyújtunk a felzárkózáshoz.  

   

Kivéve:     

- A hosszabb memoriterek tanulására szánt időt, de ezek számonkérésének időpontját 

legalább a számonkérés előtt egy héttel közölni kell. 

 

- A kötelező olvasmányok elolvasására a terjedelemtől függően elégséges időt kell adni, 

ezek számonkérésének hozzávetőleges időpontját az adott félév elején, legkésőbb a 

számonkérés előtt egy hónappal közölni kell. 

 

Egyetértünk abban, hogy: 

1. az őszi, téli, tavaszi, nyári szünetek idejére házi feladatot a nappali képzésben résztve-

vőknek házi feladatot nem adunk / kivéve szorgalmi feladatot/ 

2. kutató vagy gyűjtő jellegű feladatot csak az iskolai könyvtár állományára alapozva le-

het adni, ellenkező esetben csak szorgalmi feladat lehet. 

3.  A betegségből visszatérő tanuló kapjon haladékot a tananyag pótlására, távolléte miatt 

hiányt ne szenvedjen. Egyéb okból távollévő tanulóknak előre kell egyeztetnie a pót-

lást. 
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16. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszere 

 

1. Legyen egységes, egyszerű, áttekinthető. 

2. Legyen differenciált, személyre szóló, a tanuló képességeit tükröző.  

3. Legyen kiszámítható, azonos feltételeket teremtő 

4. Jelezze a sikert és a kudarcot egyaránt. 

5. Preferálja a szorgalmat és a tehetséget. 

6. Jelezze a tanuló számára helyzetét éppúgy, mint szülei, környezete számára.  

7. Legyen kompatibilis a közoktatás egészével. 

8. A kialakított követelményeket valamennyi érdekelt ismerje előre és közösen fogadjuk 

el. 

a) Számonkérések és értékelésük 

A számonkérések formái: 

- szóbeli felelet (a tanulók tanóra keretében történő szóbeli számonkérése, a tanár előzetes 

bejelentése nélkül) 

- röpdolgozat (az osztály nem rendszeres, rövid időtartamú, írásbeli számonkérése, előzetes 

bejelentés nélkül) 

- írásbeli felelet (egy-egy tanuló írásbeli felelete a tanóra keretében, előzetes bejelentés 

nélkül) 

- teszt (az írásbeli dolgozat egyik formája, mely nem tartalmaz esszé jellegű kérdéseket, 

tartható előzetes bejelentés nélkül) 

- feladatlap (az írásbeli számonkérés egyik formája, előzetes bejelentéssel) 

- témazáró dolgozat (egy-egy adott témakör számonkérése, előzetes bejelentéssel)  

- kis érettségi ,a tanulók a 10. évfolyam végén az érettségi mintájára szervezett vizsgán 

vesznek részt, amelynek érdemjegye súlyozottan számít( két témazáró jegynek felel meg) 

az év végi osztályzatba. Az kis érettségi megismétlésére nincs lehetőség, a hiányzó tanulók 

kötelesek bepótolni 

- házi dolgozat (a szaktanár által kijelölt témából készített otthoni dolgozat) 

- egyéb szorgalmi feladatok 

 

Az iskolai írásbeli beszámoltatások 

 

1. Az iskolai nevelő és oktató munka elengedhetetlen területe a tanulók munkájának ellenőr-

zése és értékelése. 

2. Az előírt követelmények teljesítését az egyes tantárgyak jellegzetességeinek megfelelően a 

tanulók írásbeli felelete alapján ellenőrzik. 

3. A tanulók tantárgyak ellenőrzésénél folyamatosan a pedagógus által meghatározott formá-

ban és időpontban írásbeli és szóbeli beszámolóban tesznek tanúbizonyságot tudásukról. A 

témazáró dolgozatokat egy héttel előbb be kell jelenteni, egyéb, alkalmi (röpdolgozat, fele-

let stb.) számonkéréseket nem kell bejelenteni. 

4. Az értékelési szempontokat a tantestület minden pedagógusa egységesen ismerteti a tanu-

lókkal a tanév kezdetén. 

5. A szóbeli számonkérések alkalmából szerzett érdemjegyet a tanulóval minden esetben az 

értékelés pillanatában közölni kell. 

6. Az írásbeli számonkéréseket a megírásukat követő két héten belül értékelni kell, az ered-

ményt a tanulókkal közölni kell. 

7. Ha tanuló első vagy második féléve elégtelen, akkor év végén legfeljebb közepes érdemje-

gyet kaphat. 

8. Az osztály naplóban egységesen kék (feleletek, röpdolgozatok, dolgozatok stb.) jegyek 

szerepelnek.  
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Iskolánk működését az idevonatkozó dokumentumok határozzák meg. Irányadó az iskola bel-

ső ellenőrzési terve. A belső ellenőrzésben az iskolavezetés végig az általuk illetve a fenntartó 

által felkért személyek vesznek részt. 

 

A pedagógiai - ellenőrzés színterei 

1. A nevelő-oktató munka eredményességének ellenőrzése: 

Tanítás-tanulás folyamata, feltételrendszere 

Tanulói teljesítmények 

A tanulók neveltségi szintje 

Tanulói attitűdök 

A nevelők tevékenységének eredményessége 

Dokumentumok (pl. tanmenete) ellenőrzése 

Taneszköz, tankönyv kiválasztása 

Rendezvények, ünnepségek 

 

2. Iskolán kívüli tevékenységek: 

Kirándulás - DÖK 

Közművelődési intézmény (művelődési központ, városi könyvtár stb.) 

Fogadóórák, szülői értekezletek 

 

3. Minőségfejlesztés: 

Tanulói szokásrendszer 

Értékelés (osztályzatok aránya, szülői tájékoztatás) 

Mérések vizsgálatok (tantárgyi, neveltségi szintfelmérés) 

Partneri elégedettség mérése 

 

4. Pedagógiai attitűdök, módszerek, eljárások: 

Szociális érzékenység 

Empátia 

Bánásmód 

Pozitív értékelés 

 

5. Egyéb: 

Gyermekvédelem 

Továbbtanulás 

Beiskolázás 

Ügyeleti rendszer 

Házirend 

Tanítás nélküli munkanapok felhasználása 

 

Az ellenőrzésben a következő szempontokat tartjuk irányadónak: 

- legyen tényszerű objektív 

- legyen folyamatos, tervezett 

- tartsa tiszteletben a pedagógiai önállóságot 

- kövesse az iskolai nevelés sajátos menetét 

- terjedjen ki az iskola egész működésére 

- legyen nyílt és demokratikus 

 

A tanulók munkájának ellenőrzése: 
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Végzik az iskola pedagógusai, valamint megbízás alapján szakértők  

  

 Területei:   
- a tanulók értékválasztása, jellemvonása 

- a helyi tantervben előírt követelmények teljesítésének szintje 

- az osztályközösségben végzett tevékenység 

- viselkedés, magatartás 

 

A tanulmányi munka értékelése 

alapelvek   
- sokoldalú, tervezett legyen 

- személyre szóló legyen 

- fejlesztő ösztönző jellegű legyen 

- ne legyen megtartó fegyelmező jellegű 

- biztosítsa a szóbeli és írásbeli értékelés egészséges arányát 

- ismert legyen a követelményrendszer tanév, szülő és diák előtt 

Alapelveink megvalósulásának érdekében a tanév elején a követelményeket tantárgyakra, 

esetleg témákra lebontva világosan megfogalmazzak és a tanulók tudomására hozzuk. Az 

egyes tantárgyak egységes iskolai követelményrendszerét minden tanár köteles betartani.  

  

- az értékelés formái 

A magatartást és szorgalmat érdemjeggyel iskolánkban nem osztályozzuk, mivel pedagógiai 

elveink és meggyőződéseink szerint ennek megbélyegző szerepe is lehet. Helyesebbnek tart-

juk a félévenkénti írásbeli, illetve negyedévenkénti szóbeli értékelést, mivel ez objektívebb 

képet ad a tanulóról, mint egy érdemjegy. Így a gyerek esetleges negatívumai mellett a pozitív 

dolgok felsorolása jobban ösztönöz, mint az osztályzat. 

A számonkérés részben hagyományos módon, rendszeresen, írásban, szóbeli beszámolók 

formájában folyik, a tanulók havi legalább két érdemjegyet kapnak. Másrészt a szakképző 

évfolyamon tanulók gyakorlati jegyeiket a gyakorlati foglalkozásokon gyakorlati munka el-

végzése alapján, és a félévi gyakorlati vizsga eredményének függvényében kapják. 

 

A. Írásbeli, szöveges értékelés 
Félévente személyre szabott, írásos értékelést küldünk levélben a szülő felé. Ez az értékelés 

felöleli a tanuló munkához való viszonyát, hozzáállását, pontosságát, társaival, tanáraival való 

kapcsolatát, aktivitását, magatartását, szorgalmát, a szakmában való igényességét. Az értéke-

lés kiterjedhet még a tanuló munkafegyelmére, személyiségjegyeinek alakulására, az értékelt 

időszak legfontosabb eseményeire, fordulópontjaira. Egy-egy ilyen értékelés diáknak, szülő-

nek egyaránt szól.  

 

B) Szóbeli, verbális értékelés 

 

Félévente nyílt estet tartunk a szülőkkel, tanulókkal együtt, hogy a problémákat illetve sikere-

ket együtt értékelhessük. Az oldottabb, kötetlenebb légkörben a tanulók és a szülők egyaránt 

jobban megnyílnak, s így együtt tudunk örülni a jónak, együtt tudjuk megvitatni, mi az, ami 

még javításra szorul. 

A tanév során a szaktanár által kijelölt anyagból, általa meghatározott formában és lebonyolí-

tásban a tanórákon kívüli időpontban szóbeli vizsga tartható, illetve az érettségi tantárgyakból 

illetve a szakmai tantárgyakból a számonkérés ezen formája kötelező. 
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C) Érdemjegy 

A közoktatás egészéhez való illeszkedés, a kialakult szokások miatt, továbbá mert az esetek 

egy jelentős részében magunk is fontosnak tartjuk az eredményértékelést, a számszerűsítést, 

megtartjuk az ötfokozatú osztályozást. 

A tantárgyblokkok, osztályozott tevékenységek követelményeit év elején előre közöljük a 

tanulókkal és szülőkkel Meghatározzuk az adott tevékenység elégséges szintjét, azaz a köve-

telményminimumot is. Ennek formája a folyamatot, rendszeres szóbeli és írásbeli számonké-

rés, melyre a tanuló  érdemjegyet kap. Az ASZI - ban az érdemjegy minden esetben értékel és 

nem fegyelmez. 

Az a tanuló, aki egy tantárgyból nem felel meg, lehetőséget kaphat arra, hogy a későbbiekben 

- a tantestülettel egyeztetett időpontban - levizsgázhasson. 

 

b) A magatartás értékelése 

Megfelelés az iskolai követelményeknek: 

- házirend, iskolai követelmények ismerete, betartása 

- szükség esetén aktív kiállás a rendbontókkal szemben betartása 

 

A közösséghez és annak tagjaihoz való viszony: 

- beilleszkedés a közösségbe, mások beilleszkedésének elősegítése 

- aktív szerepvállalás a közösség előtt áll feladatok megoldásában 

- segítőkészség a problémák feltárásában és megoldásában 

 

Megfelelés az általános viselkedési normáknak megfelelően 

- udvarias, figyelmes viselkedés és kultúrált hangnem minden körülmények 

között 

 

c) A szorgalom értékelése 

Az oktató munka hatékonyságának elengedhetetlen feltétele az egyenletes teljesítmény meg-

követelése, elméleti és szakmai tárgyakban egyaránt. 

 

Motiváltság:  

- a tudás megszerzésének igénye 

- az egyéni képességeknek megfelelő teljesítmény 

A tanulási folyamat: 

- jó idő és munkaszervezés 

- kötelességtudó, pontos, megbízható, önálló munkavégzés 

- fegyelmezett, aktív tanórai tevékenység 

Többletek: 

- tanulmányi versenyek, szakkörök, pályázatok 

 

A képesítő vizsga rendjéről 

Az ASZI biztosítja tanulói számára a szakmai vizsga, érettségi vizsga illetve a kétszintű érett-

ségi vizsga ismeretszintjének elérését. Minden tanuló a szakképzés befejezése végén képesítő 

vizsgát tehet. Helyi tanterveink a kerettanterv a NAT és az OKJ figyelembevételével készül-

nek, így a tanulók képesek lesznek az objektív, egységes, központi követelményeknek megfe-

lelni, illetve a szakmát önállóan gyakorolni. 
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17. A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 

Feladatunknak tekintjük, hogy minden olyan segítséget megadjunk, amivel csökkenthetjük a 

szociálisan vagy egészségüket tekintve hátrányos helyzetű tanulóink lemaradását, hogy minél 

jobb esélyt kapjanak továbbtanulásra, a társadalomba való beilleszkedésre. A hátrányok eny-

hítésére iskolánk esélyegyenlőségi programot dolgoz ki. 

 

Tevékenységeink 

 tanulóink szociokulturális környezetének megismerése, együttműködés a családdal, 

 átgondolt és mértéktartó elvárásokat támasztunk a kötelező taneszközök, tankönyvek te-

kintetében, 

 az iskola eszközeinek, létesítményeinek egyéni vagy csoportos használatát – kérésre – 

biztosítjuk érintett tanulóink számára, 

 a szülő vagy a tanuló kérésére felzárkóztató, fejlesztő foglalkozásokat tartunk az érintett 

tanulók számára, 

 bevonjuk őket az iskola tehetséggondozási programjába, 

 erőforrások felkutatása, pályázatok írása, támogatók bevonása az iskolai életbe, 

 továbbtanulásuk segítése, 

 szoros kapcsolatot tartunk a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak 

érdekében, hogy a hátrányt szenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

 

18. A képzési idő és jellege 

 

A) Gimnázium 

Négyosztályos képzés illetve nyelvi előkészítő osztály esetében ötosztályos képzés 

 

Négyosztályos képzésünk keretein belül, szeretnénk egyfelől lehetőséget biztosítani azok 

számára, akik az általános iskolai képzés után gimnáziumi keretek között akarnak felkészülni 

a felsőoktatásba való tanulásra.  

A képzés során elsőbbséget élvez a rendszerező képesség kifejlesztése, amely az addig meg-

tanultak elhelyezésére, rendszerezésére irányul. Ebben az életszakaszban fontosnak tartjuk a 

megtanult ismeretek alkalmazását, ennek a képességnek a kifejlesztését. 

Négyosztályos képzésünkben a következő feladatokat és célokat kívánjuk megvalósítani: 

Átfogó, folyamatokat átlátó ismereteket közvetíteni, erre irányuló feladatokat gyakoroltatni 

minden tantárgy keretein belül. 

A képzés első két évében kötelező tantárgyak tanulása során szeretnénk elmélyíteni a tanu-

lókban az addig megtanult ismereteket, tanulják meg azokat rendszerezni, elemezni. A máso-

dik két évben lehetőséget biztosítunk a továbbtanulás szempontjából kiemelten fontos tantár-

gyak tanulásának emelt óraszámban, illetve fakultációs formában. 

 Megfogalmazott célunk közé tartozik a sikeres érettségi vizsga, amely a felsőoktatás kapuját 

jelenti, ezért lehetővé válik az érettségi vizsga előrehozása is. 

 

A 9-10. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A gimnázium kilencedik-tizedik évfolyamán folyó nevelés-oktatás alapvető feladata – a vál-

tozó és egyre összetettebb tudástartalmak elsajátítása, az önálló tananyag feldolgozási képes-

ség elmélyítése. 

 mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapoz-

zuk a tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait;  
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 a mozgásigény kielégítésével, a mozgáskultúra, a mozgáskoordináció, a ritmusérzék 

és a hallás fejlesztésével; a koncentráció és a relaxáció képességének alapozásával; 

 az egészséges életvitel kialakításához az egészségtan gyakorlati jellegű oktatásával kí-

vánunk hozzájárulni; 

 az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköz-

tárának alkalmazásával kívánjuk megvalósítani; 

 az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének fejlesztés-

éve, az együttműködés értékének tudatosításával a családban, a társas kapcsolatokban, 

a barátságban, a csoportban; 

 

A 11-12. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása 

 

A két utolsó évfolyamon az elsődleges cél a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a pálya-

választásra. 

 a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők fi-

gyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés deduktív 

útjának bemutatása, 

 a kreativitás fejlesztése; az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés; a 

tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő ér-

tékelésük; 

 a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartás-

formák megismertetésével és gyakoroltatásával;  

 a biztonságos szóbeli és írásbeli nyelvhasználat és az alapvető képességek, készségek 

elsajátításával; a mentális képességek célirányos fejlesztésével; az önálló tanulás és az 

önművelés alapozásával; 

 fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív-interaktív tanu-

lási technikákat és a tanulásszervezési módokat; 

 

a) A tanulók magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

Iskolánk tanulói magasabb évfolyamra léphetnek, amennyiben teljesítik az iskola helyi tan-

tervében meghatározott tantárgyi követelményeket. 

 

b) Mindennapos testnevelés 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a köznevelési törvény 27. § 

(11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezzük meg. 

 

c) Ellenőrzés, értékelés 

A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és 

értékelési módját, diagnosztikus, szummatív, fejlesztő formáit, valamint a magatartás és szor-

galom minősítésének elvei az alábbiak: 

 

Az évközi érdemjegyeknek, illetve az év végi osztályzatoknak a megszerzési lehetőségei isko-

lánkban. 

1. Az órai számonkérés 

1.1 Az órai szóbeli felelet 

1.2 A felelet értékű röpdolgozat, írásbeli dolgozat 

1.3 A témazáró dolgozat 

1.4 A házi feladatok 

2. Az elmaradt dolgozatok pótlása 
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3. A tanórán kívüli beszámoló 

4. A félév végi osztályzat  

5. Az év végi osztályzat  

6. Az osztályozóvizsga  

7. A különbözeti vizsgák  

8. A javító és pótvizsgák 

 

 

1.  Az órai számonkérés: 

1.1 Az órai szóbeli felelet: 

A tanulók szóbeli kifejezőképességének fejlesztése, nyilvánosság előtti szereplésének 

gyakoroltatása érdekében alapvetően fontosnak tartjuk az órai szóbeli feleletek mind gyako-

ribbá tételét. A szóbeli felelés rendjét és tartalmát a szaktanár dönti el. A felelet nem lehet 

hosszabb 15 percnél. Minden esetben kövesse a tanár – esetleg az osztálytársak – szóbeli érté-

kelése, amely a tartalmi minősítésen túl a formai (nyelvhelyesség, felépítettség, stb.) erények-

re és hibákra is hívja fel a figyelmet, azt az érdemjegybe számítsa is be. 

1.2 Az órai írásbeli felelet (röpdolgozat, írásbeli dolgozat) 

A tanárnak lehetősége van arra, hogy felelet értékű röpdolgozatot, írásbeli dolgozatot 

írasson. A röpdolgozat kidolgozásánál a rendelkezésre álló idő maximum 30 perc, írásbeli 

dolgozatnál 45 perc lehet. A röpdolgozat célja, hogy a diákokat rendszeres tanulásra szoktas-

sa, valamint az, hogy a tanár a továbbhaladáshoz szükséges legfontosabb ismeretek elsajátítá-

sának szintjéről, és a továbbhaladás lehetőségéről tájékozódhasson. 

A röpdolgozatot és az írásbeli dolgozatot nem szükséges előre bejelenteni. A naplóba az ér-

demjegy bekerül, értéke azonos a szóbeli felelet értékével. 

1.3 A témazáró dolgozat: 

A témazáró dolgozat a tanulóknak egy nagyobb témakör végére kialakuló tudását méri fel. A 

tanár törekedjék annyi témazáró dolgozatot íratni, ahány nagyobb témát a haladási terv (ütem-

terv) szerint megtanított. 

Mivel ez az ellenőrzési forma a diákoktól alaposabb szintű felkészültséget igényel, a tanár a 

témazárót nem írattathatja meg váratlanul.  

A dolgozat időpontjának kitűzésekor az alábbi előírásokat kell betartania: 

1. Az osztály egy napon nem írhat kettőnél több témazáró dolgozatot. 

2. A dolgozatírás időpontját a tanár egy héttel korábban köteles a diákokkal közölni. 

A megírt dolgozatokat a tanárnak a megírást követő 10 munkanapon belül kijavítva és 

értékelve (osztályozva) ki kell adnia. Az osztályzatot a diák kérésére szóban is köteles indo-

kolni. 

Ha a tanár – saját hibájából – 10 munkanapon kívül adja ki a kijavított dolgozatokat, az azok-

ra adott érdemjegyek elévülnek, azokat a tanár a naplóba nem írhatja be, az év végi osztályzat 

megállapításánál sem veheti figyelembe.  

Az elévülés után a diákoknak joga van kérni az eredményeket, beírásuk után azok nem módo-

síthatók (törlés). 

 

B) Szakgimnázium és Szakközépiskola 
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A képzés szakaszai: 

 

Középfokú nevelési-oktatási szakasz:  

 

1. Általános műveltséget megszilárdító szakasz 9-10. évfolyam 

 2. Elmélyítő, pályaválasztási szakasz 11-12. évfolyam 

 

Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz:  11-12-13. évfolyam 

       13-14-15. évfolyam 

 

Belépés az iskolába: 

 

Szakgimnázium:  

 

Középfokú nevelési oktatás szakasza 

(Azonos évfolyamokon eltérő betűjellel jelezzük a tagozatokat) 

9. évfolyamba lépés feltétele a 8. osztályos bizonyítvány. Figyelembe vesszük a központi 

felvételi vizsga, valamint a felvételi elbeszélgetés tapasztalatait. 

10. évfolyamba lépés feltétele a 9. osztályos középiskolai bizonyítvány, más középiskolából 

jelentkezett tanulók számára a szakmai orientáció tantárgyból különbözeti vizsgatétel. Szakis-

kolából jelentkezés esetén a 9. osztály bizonyítványban tantárgyanként minimum jó (4) osz-

tályzat valamint a kötelező érettségi tantárgyakból különbözeti vizsgatétel.  

11. évfolyamba lépés feltétele a 10. osztályos középiskolai bizonyítvány, más középiskolából 

jelentkezett tanulók számára a tagozatnak megfelelő szakmai orientáció tantárgyból és az 

érettségi tantárgyakból különbözeti vizsgatétel, továbbá a pályaalkalmassági orvosi vizsgála-

ton való megfelelés. 

12. évfolyamba lépés feltétele 11. osztályos középiskolai bizonyítvány, más középiskolából 

jelentkezett tanulók számára a tagozatnak megfelelő szakmai orientáció tantárgyból és az 

érettségi tantárgyakból különbözeti vizsgatétel, továbbá a pályaalkalmassági orvosi vizsgála-

ton való megfelelés. 

 

Felsőbb évfolyamba lépés feltétele: 

Az iskolánkban tanuló diákok számára a felsőbb évfolyamba való lépés feltétele az év végi 

bizonyítvány elégséges eredménye illetve a szakmai képzés megkezdéséhez eredményes pá-

lyaalkalmassági vizsgálat és a nyári gyakorlat teljesítése. 

 

A felnőttképzésben a már nem tanköteles korú tanulók vehetnek részt a fenti feltételek 

mellett. 

 

Szakiskolát végzettek számára  

I.-II. (11-12.) évfolyam 

  

A szakgimnázium a 3 éves szakiskolát (vagy korábban szakmunkásképző intézetet) végzett 

tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést. 

A szakgimnázium két évfolyamból áll (I., illetve 11., II.., illetve 12.), amelynek programja a 3 

éves szakiskolai közismereti programra épül. Az iskolatípus célja az, hogy olyan ismereteket 

nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az általános 
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műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a 3 éves szakiskolai 

program során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem nyílt lehetőség arra, hogy a ta-

nulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák az előírt követelményeket, ezért 

a hiányosságok pótlására különösen nagy hangsúlyt kell helyezni. 

Különösen az idősebb hallgatók esetében, lehetőség nyílik az élet-és munkatapasztalatokra, 

valamint a korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányok során 

megszerzett előzetes ismeretekre történő építkezésre. 

A szakgimnázium megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a felsőfokú 

továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a szakmai vég-

zettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalma, tevékeny-

ségformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket az élet-

hosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkal-

mat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való tájékozottsá-

guk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik 

kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, 

szocializálására. 

A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek rendsze-

re, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek elsajátítási esz-

köze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek kifej-

lesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, gyakorlati szint-

jeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására – 

különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek biztosításá-

ra. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek biztosítására, 

a problémamegoldó és a kreatív működés irányába. 

A szakgimnázium kerettantervét nappali és esti munkarend mellett bármely más munkarend-

ben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a feltételei rendelkezésére állnak, illetve ame-

lyet a Köznevelési Törvény lehetővé tesz. 

 

C) Iskolánkban választható idegen nyelvek 

 

- angol nyelv 

- német nyelv 

 

Angol nyelv 

 

Horizons és Traveller tankönyvcsalád 

 

Alkalmazott szemléltető eszközök: cd, videó, képek, kártyák  

 

Autentikus szövegek: a könyv fokozatosan nehezedő, egyszerűsített publicisztikai, ill. irodal-

mi szövegeket tartalmaz. Cél a tanulók szövegértésének fejlesztése. 

 

A könyvek mind a 4 nyelvi alapkészségre egyforma hangsúlyt helyez. Olvasott és hallott szö-

vegértést fejlesztő feladatokat, és szóbeli és írásbeli kifejezőkészséget fejlesztő feladatokat 

egyaránt tartalmaz.   

 

A nyelvtani szerkezetek és a szókincs változatos témákon keresztül kerülnek bemutatásra. 

Nyelvtani összefoglaló a tankönyvek végén.  

 

Cél: - a négy nyelvi készség elsajátítása az átvett leckék alapján 
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-10 igeidő és más nyelvtani szerkezetek helyes használata 

 -kb. 1300 szó elsajátítása 

-ismerkedés Angliával és az Egyesült Államokkal 

 

9. osztály 

szeptember-január  

 

Horizons 1 

 

Haladási ütem 

hónap-hét 

Témakörök, kommunikációs 

szándékok, készségek 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

Szeptember  

1 

 

 

2 

 

 

3 

Starter Unit 

Ismerkedés – személyes adatok 

megadása szóban és írásban 

Betűzés, számok, színek 

Hónapok, évszámok 

Országok és nemzetiségek 

Foglalkozásnevek 

Az osztályteremben  

Személyes kapcsolatok: barátok az 

interneten (a könyv szereplőinek 

bemutatása) – készségfejlesztés 

 

 

Létige: be 

Szövegösszetartó eszközök: sze-

mélyes névmások, mutatószók, 

névelők 

Mennyiségi viszonyok: a főnevek 

egyes és többes száma 

Térbeli viszonyok: elöljárószavak 

Kiejtés: thirteen vagy thirty? 

 

4  

 

 

Október 5 

 

 

6 

Unit 1  

Környezetünk: a lakóhely bemuta-

tása, a ház részei 

Személyes tárgyak megnevezése 

Személyes információ adása: szüle-

tésnapok, horoszkóp jegyek 

Teen Scene – készségfejlesztés, 

interjú, személyes információ 

Tanulási stratégia: hasonló szavak 

az angol és magyar nyelvben 

*Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

 

Cselekvés, létezés, történés kifeje-

zése: jelenidejűség – a be ige 

Birtokviszony kifejezése: have got 

(I, you) 

Kiejtés: a th ejtése 

7 

 

 

8 

 

 

November 9 

Unit 2  

Személyes kapcsolatok: a család 

A családtagok megnevezése, bemu-

tatása, leírása 

Személyek leírása: külső megjele-

nés 

Brit családok – készségfejlesztés 

Tanulási stratégia: hogyan hallgas-

sunk idegen nyelvű szöveget 

*Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

 

Birtokviszony kifejezése: ’s  

Birtokviszony kifejezése: have got 

Kiejtés: hangzás és betűzés 
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10 Real World A 

Családi nyaralás 

 

 

11 

 

 

12 

 

 

 

December 13 

 

 

 

 

Unit 3  

Szabadidő, szórakozás: zene 

Kedvelt tevékenységek 

Életmód: sportolási szokások 

Szabadidős elfoglaltságok 

Egyetértés, egyet nem értés kifeje-

zése 

Mozi, filmek – készségfejlesztés 

Tanulási stratégia: kulcsszavak 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése – jelenidejűség: a like ige 

Igei szerkezetek: like + -ing 

Kérdőszavak: What?, Which? 

Szövegösszetartó eszközök: a 

személyes névmások tárgyesete 

so és neither 

Kiejtés: a do ejtése 

 

 

 

9. osztály 

január-június 

 

14 

 

 

15 

 

Január 16 

 

 

 

 

 

Unit 4  

Életmód: napirend, időbeosztás 

Időpontok megnevezése 

A hét napjai 

Otthoni munkák 

Sportolási szokások – készségfej-

lesztés 

Tanulási stratégia: szókincsfejlesz-

tés 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése – jelenidejűség: egyszerű 

jelen idő 

Gyakoriságot kifejező határozó-

szavak 

Kifejezések a have szóval 

Időbeli viszonyok: elöljárószók 

(at, on, in) 

Kiejtés: -s, -es 

 

 

17 Real World B 

Sportolási szokások az Egyesült 

Királyságban 

 

18-19 Stop and check 

Ismétlés 

Projektmunka: családi weboldal 

készítése 

Önértékelés 

 

Február 20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

Unit 5  

A jelen eseményeinek leírása 

Szabadidős elfoglaltságok 

Az iskolai élet, tantárgyak – kés-

zségfejlesztés 

Saját iskola bemutatása 

Tanulási stratégia: új szavak tanulá-

sa 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése – jelenidejűség: folyamatos 

jelen idő 

Az egyszerű jelen és folyamatos 

jelen összehasonlítása 

Időbeli viszonyok: határozók 

Kiejtés: a schwa hang 
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23 

 

 

Március 24 

 

 

25 

 

 

 

 

Unit 6  

Étel- és italnevek megnevezése 

Egészséges táplálkozás 

Életmód: étkezési szokások 

Tinédzser probléma: diéta, életmód 

– készségfejlesztés 

Tanulási stratégia: önálló vélemény 

kifejtése 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

 

Mennyiségi viszonyok:  

megszámlálható és megszámlálha-

tatlan főnevek, How much?, How 

many? 

Szövegösszetartó eszközök: There 

is, There are 

Mennyiség kifejezése 

Kiejtés: szóhangsúly 

 

26 Real World C 

Gyorséttermek, ételek 

 

 

27  

 

 

Április 28 

 

29 

 

Unit 7  

Életmód: étteremben 

Kérés és felajánlás 

Javaslatok 

Képesség és készség kifejezése 

Az amerikai kultúra hatása – kés-

zségfejlesztés 

Tanulási stratégia: következtetés 

egy szöveg tartalmára  

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

want/ would like 

What/How about…? 

Let’s…/ Shall we…? 

Modális viszonyok: can, can’t 

Kiejtés: a can, can’t ejtése  

 

 

30 

 

 

 

31 

 

 

 

Május 32 

 

 

Unit 8 

A múlt eseményeinek elmesélése 

Személyes adatok: születési hely, 

idő 

Engedély kérése és adása 

A családi élet mindennapjai, szabá-

lyok – készségfejlesztés 

Tanulási stratégia: szótárhasználat 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése: múltidejűség – az egyszerű 

múlt idő (be) 

Térbeli viszonyok: elöljárószavak 

(at, in) 

Modális viszonyok: can, could, 

/may 

Kiejtés: kérdések hangsúlyozása 

33 

 
Real World D 

Európa és az európaiak 

 

34-35 Stop and check 

Ismétlés 

Projektmunka: levelezőtársak 

Önértékelés 

 

Június 36 

37  

Év végi ismétlés  
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10.osztály 

szeptember-január 

 

Horizons 2 

 

Haladási ütem 

hónap-hét 

Témakörök, kommunikációs 

szándékok, készségek 

Fogalomkörök és azok nyelvi 

kifejezései 

Szeptember  

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Welcome Unit 

Ismétlés: 

Személyes vonatkozások, adatok 

Személyek bemutatása 

Városok leírása, bemutatása 

Mozi 

Zene 

Étteremben (rendelés étlapról) 

Kérés, engedély, képesség kifejezé-

se 

Iskolai tantárgyak 

A múlt eseményeinek elmesélése 

 

Ismétlés: 

Folyamatos jelen idő 

Szövegösszetartó eszközök: sze-

mélyes névmások; there is, there 

are 

Birtokviszony: have got; birtokos 

jelző 

Modális viszonyok: can  

Egyszerű múlt idő 

 

 

 

4  

 

 

Október 5 

 

 

6 

Unit 1  

Utazás, turizmus – hajóval Angliá-

ba 

Egy év külföldön 

Nyaralás (hol, mikor, hogyan) - 

szókincsfejlesztés 

Aktív nyaralás – készségfejlesztés 

Tanulási stratégia: hosszabb vála-

szok adása 

*Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése – múltidejűség: egyszerű 

múlt idő 

Kiejtés: -ed 

7 

 

 

8 

 

 

 

November 9 

Unit 2  

Utazás vasúton 

A brit pénz 

A múlt eseményeinek elmesélése 

szóban és írásban 

Londoni nevezetességek – készség-

fejlesztés 

Tanulási stratégia: kulcsszavak 

hallott szövegben 

*Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése – jövőidejűség: egyszerű je-

len idő; múltidejűség: egyszerű 

múlt idő 

Alanyra és tárgyra kérdezés 

Logikai viszonyok: kötőszavak 

Szövegösszetartó eszközök: hatá-

rozatlan névmások 

Kiejtés: hangzás és betűzés 

10 Real World A 

A brit közlekedés 
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11 

 

 

12 

 

 

December 13 

 

 

 

 

Unit 3  

Kinek a táskája? - tulajdonviszony-

ok 

Útbaigazítás – információ kérése, 

adása - mi hol található a városban? 

Üzletek 

Vásárlási szokások – készségfej-

lesztés 

Tanulási stratégia: tervezés és elle-

nőrzés írásbeli feladatnál 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Birtokviszony: whose 

Szövegösszetartó eszközök: birto-

kos névmások 

Felszólító mód 

Kiejtés: /I/ vagy /i:/ 

 

 

 

10. osztály 

január-június 

14 

 

 

15 

 

 

Január 16 

 

 

 

 

Unit 4  

Városok leírása, összehasonlítása 

Vásárlás 

Ruhadarabok - szókincsfejlesztés 

Divat, öltözködés – készségfejlesz-

tés 

Tanulási stratégia: igaz vagy ha-

mis? 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Minőségi viszonyok: a mellékne-

vek közép- és felsőfoka 

Kiejtés: // 

 

 

17 Real World B 

A világ legjobb városa 

 

18-19 Stop and check 

Ismétlés 

Projektmunka: nyaralási élmények 

összefoglalása  

Önértékelés 

 

Február 20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

 

 

Unit 5  

Személyes tervek, szándékok 

Szabadidős tevékenységek 

Meghívás és arra reagálás 

Utazási élmények, történetmesélés 

– készségfejlesztés 

Tanulási stratégia: a szöveg lénye-

gének megértése 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése – jövőidejűség: be going to, 

folyamatos jelen  

Logikai viszonyok: when, before, 

after 

Kiejtés: a néma r 
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23 

 

 

 

Március 24 

 

 

25 

 

 

 

Unit 6  

Környezetünk – az időjárás 

Személyiségjegyek, horoszkóp - 

szókincsfejlesztés 

Jövőbeli tervek, jóslatok 

A hírnév előnye, hátránya – kés-

zségfejlesztés 

Tanulási stratégia: érvelés 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

 

A be going to szerkezet 

What ... like? 

Határozószók 

Kiejtés: szóhangsúly  

 

26 Real World C 

Hírességek alkalmazásában 

 

 

27  

 

 

 

Április 28 

 

 

29 

 

Unit 7  

Tapasztalatok, személyes élmények 

Közös vonások, hasonló tevékeny-

ségek 

Szabadidő, szórakozás – média 

felmérés: a fiatalok szokásai, érdek-

lődése 

Zavarba ejtő élmények – készség-

fejlesztés 

Tanulási stratégia: a jelentés kikö-

vetkeztetése 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése: jelenidejűség: befejezett je-

len idő (present perfect) 

Időbeli viszonyok: never, ever 

been vagy gone? 

So … / Neither … 

Kiejtés: been 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

Május 32 

 

 

Unit 8 

Előkészületek – buli szervezése 

A közelmúlt eseményei 

Bútorok – szókincsfejlesztés 

Segítség felajánlása és arra reagálás 

Károk és azok elhárítása 

Buli, szórakozás – készségfejlesztés 

Tanulási stratégia: képleírás 

* Language Plus (kiegészítő olda-

lak) 

 

Cselekvés, történés, létezés kifeje-

zése: jelenidejűség: befejezett je-

len idő (present perfect) 

Időbeli viszonyok: just, already, 

yet 

Shall I/Shall we 

Kiejtés: összevonások 

33 

 
Real World D 

Április 1. – Bolondok napja 

 

34-35 Stop and check 

Ismétlés 

Projektmunka: barátság 

Önértékelés 

 

Június 36 

37  

Év végi ismétlés  
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Német nyelv  

 

9-10. évfolyam – Célok és feladatok 

A 9. évfolyamos tanulók megismerkedjenek az adott idegen nyelvvel, elsajátítsák az alapvető 

kommunikációs szándékokat, nyelvi megnyilvánulásokat és ezzel együtt stabil alapszókincs-

csel rendelkezzenek. Az idegen nyelv sajátosságairól és az adott nyelvet beszélő országokról 

általános információkkal rendelkezzenek. 

A 10. évfolyam tanulói képesek legyenek a birtokukban lévő szókinccsel különböző szituáci-

ókban információkat kérni, ill. adni. A már megszerzett szókincsüket folyamatosan bővítsék. 

Megértsék rövidebb terjedelmű autentikus hallott vagy olvasott szöveg lényegét, abból ki tud-

ják szűrni a lényeges információt. Képesek legyenek több mondatból álló szöveget szóban és 

írásban létrehozni. 

 

9. évfolyam 

 

Témakörök Tartalmak 

Bemutatkozás és  család  

(Vorstellung und Familie) 

Persönliche Angaben 

Familienmitglieder 

Zwischenmenschliche Beziehungen 

Äußere Erscheinungen 

Lakóhely 

(Wohnort) 

Stadt 

Haus, Wohnung 

Räume im Haus /in der Wohnung 

Szolgáltatások és vásárlás 

(Dienstleistungen und Einkauf) 

Einkauf 

Läden 

Im Warenhaus 

Étkezés 

(Mahlzeiten) 

Mahlzeiten 

Gemüsesorten  und Obstsorten 

Im Restaurant 

Lebensmittel 

Napirend 

(Tagesablauf) 

Das menschliche Leben 

Tagesablauf, Festtage 

 

10. évfolyam  

 

Témakörök  Tartalmak 

Oktatás és iskola 

(Unterricht und Schule) 

Bildung 

Schule, Unterricht 

Lehrfächer 

Egészség 

(Gesundheit) 

Der menschliche Körper 

Beim Arzt 

Gesunde Lebensweise 

Szabadidő 

(Freizeit) 

Freizeitbeschäftigungen / Sport 

Theater / Kino 

Musik / Fernsehen 

Utazás 

(Reise) 

Verkehr (Auto, Zug, Straßenbahn) 

Reise (Flugzeug, Schiff) 

Tourismus 

Országok és városok 

(Länder und Städte) 

Kontinente und Regionen 

Länder 
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19. Az ASZI szakmai programja 
 

a) A szakmai képzés jellegéről 

 

Az ASZI szakmai programját önállóan, szakképzési program keretében készítettük el. A 

szakképzési program része az ASZI pedagógiai programjának. 

A szakképzés során programunk találkozik a mindennapi élet érdekeivel is. Az egyes meste-

rekkel történt egyeztetés alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a munkahelyek csak az adott szak-

területre alkalmas képességekkel és tudással rendelkező szakembereket várnak. Lehetőség 

szerint, a tanulókat megismertetjük az adott szakterület munkahelyeivel. 

A szakmai képzés gyakorlatorientált, közvetlenül is felhasználható ismereteket nyújt. A kép-

zési programok kialakítása során az általános követelményeken túl figyelembe vesszük a 

minket támogató vállalatok szempontjait is. 

A szakképzés végén a tanulók, felnőttek az OKJ (Országos Képzési Jegyzék) előírásainak 

megfelelő képesítő vizsgát tesznek. A képesítő vizsgára való jelentkezés feltétele az adott 

szakmához szükséges szakmai évfolyamok eredményes elvégzése.  

A tananyag szelekcióját a szaktudományos logikával kialakított információmennyiség, vala-

mint a tanulók optimális terhelhetősége alapján, közösen meghatározott órakeretek szabják 

meg valamennyi évfolyamon.  

A szakmai képzés során ismerethordozóink nem csak a hagyományos értelemben vett tan-

könyvek, hanem gyakorlatanyagok, szakmával kapcsolatos kiadványok, tájékoztatók stb. 

Minden segédeszközt megragadunk, ami a szakma sokrétű elsajátítását teszi lehetővé. Fontos 

cél a lassabban haladó tanulók felzárkóztatása, helyes tanulási módszerek kialakítása az elmé-

leti oktatás során. 

Az idegennyelv-oktatás is sajátos módon történik az ASZI-ban. E területen kiemelt cél, hogy 

a nyelvoktatás legyen beszéd centrikus, a tanuló képes legyen idegen nyelvi környezetben is 

kommunikálni.  

A német és angol nyelvet nem csak az alsó középfokú szakaszban tanítjuk, hanem minimális 

szinten a szakmai nyelvet is elsajátítják. A szakmai nyelvismeret szintje lehetővé kell, hogy 

tegye a külföldi szakmai cseregyakorlatok megvalósítását is. Igény szerint elősegítjük, a tan-

órán kívüli foglalkozásokon, az állami nyelvvizsgára való felkészülést is. 

 

b) A szakmai képzés programja 

Az intézmény gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus, fodrász, kozmetikus, fotográfus-és 

fotótermék kereskedő szakmákban végez szakképzést. Minden képzés érettségire épül. A kö-

zépiskolai tanulóink esetében a képzési idő egy tanévvel rövidül, 9-12. osztályban elsajátított 

ismereteikre tekintettel.  

Az egyes szakmák tantárgyi követelményeit és céljait, a felhasználásra kerülő óraszámokat és 

szakmai sajátosságokat, a gyakorlati oktatás ismérveit az egyes szakmák helyi tantervei tar-

talmazzák részletesen. 

Intézményünk él a 2006/2007-es tanévben lehetővé tett szakmai alapozó gyakorlati foglalko-

zások bevezetésének lehetőségével, így már a kilencedik évfolyamon gyakorlati képzésen 

vesznek részt tanulóink heti négy órában, az általuk szabadon választott szakmacsoportban. 

Az alapozó gyakorlati képzés helyszíne a szaktanterem és az iskolai tanműhely illetve műte-

rem. 

Az egyes tantárgyak tervezése, tananyagainak, követelményeinek összeállítása során a legfon-

tosabb szempont az elméleti és gyakorlati oktatás összehangolt működése. A tananyagot úgy 

állítottuk össze, hogy az elméletben megtanultakat a tanulók mielőbb a gyakorlatban is meg-
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figyelhessék, illetve alkalmazni tudják. Az eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy az elsajá-

títás sokkal hatékonyabb, ha a tanuló nem tankönyvekből szerez elvont ismereteket, hanem a 

tapasztalás útján maga áll az alkotó tevékenység középpontjába, s az így szerezett ismeretei, 

tapasztalatai segítségével az elméleti tantárgyakat is elmélyültebben, fogékonyabban teszi 

magáévá. 

Az általunk tanított szakmákban saját tanműhelyben, szaktanteremben illetve megállapodás 

keretében műteremben valósítjuk meg a gyakorlati oktatást: 

- Tanműhelyünkben pedagógiailag, szakmailag képzett szakemberek oktatják a tanuló-

kat. 

- A tanulók önálló munkát végeznek, a vendégfogadástól a kiszolgálásig, az oktató irá-

nyító és ellenőrző tevékenysége mellett. 

- A szakmai kamara bevonásával félévente vizsgát szervezünk, melyre fodrászmestere-

ket is meghívunk, ezzel is kontrolálva munkánk eredményességét. 

A szakmai képzés során szoros kapcsolatot szeretnénk kiépíteni a tanműhely, illetve gyakorla-

ti munkahelyek, az iskola, és a szülők között. 

A szakmai képzés utolsó évében lehetőség szerint külföldi szakmai tanulmányutat kívánunk 

megszervezni. Ennek során egy-egy hetes cseregyakorlatra küldenénk a tanulókat az azonos 

szakmát tanító osztrák vagy német iskolába, illetve mi is fogadnánk őket. Ezzel összefüggően 

nagy gondot fordítunk ezekben a szakmai évfolyamokban a minimális szakmai és jó kommu-

nikációképes német nyelv elsajátítására. 

A felnőttképzésben résztvevők számára is biztosítjuk a szakmai alapozást, a tanműhelyi kép-

zést. 

 

Az ASZI-ban a szakképzés egész ideje alatt törekszünk a különböző tevékenységformák mi-

nél sokrétűbb megismertetésére: 

Nem lezárt, biztos ismereteket adunk a tanulóknak, hanem építve kíváncsiságukra, alkotókés-

zségükre, egyéni és közös újraalkotására törekszünk a tananyagnak. Ezt a célt szolgálják a 

legújabban megjelenő szakmai kiadványok, prospektusok beszerzése, összegyűjtése, az itt 

megismertek gyakorlatba való átültetése, alkalmazása. E tevékenységi körhöz tartozik a 

szakmai bemutatók rendszeres látogatása, illetve házi versenyek rendezése is: 

- A tanműhelyben és szaktantermekben évente 6-8 alkalommal szervezünk szakmai 

bemutatókat, melyek ismert cégek szakemberei is részt vesznek. 

- Az iskola tanulói részt vesznek különböző szakmai bemutatókon. 

- A tanulóknak lehetőséget biztosítunk, hogy részt vegyenek a SzKT (Szakma Kiváló 

Tanulója) versenyen és különböző más versenyeken 

- Már hagyománnyá vált az iskola decemberi versenye, ahol a 10. évfolyamtól a tanu-

lók, saját tervezésű munkáikkal, mérik össze tudásukat. A verseny nyilvános, így diák-

jaink a nagyközönségnek is megmutathatják felkészültségüket.  

 

Fontos cél a gazdasági, vállalkozási ismeretek tanítása, melyekben hangsúlyozásra kerül a 

pályázatok elkészítése, illetve vállalkozások indításának, működésének ismeretei, mivel e 

tárgykörnek hozzá kell tartoznia a tanulók általános műveltségéhez. Az Európai Uniós csatla-

kozás utáni változások ismertetése és azok közötti eligazodás elősegítése. Segítséget nyújtunk 

a munkahelykeresés technikájának elsajátításában, amely egyben egyéni és társadalmi érdek. 
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III. HELYI TANTERV 

Az intézmény minden osztályára, szakmai képzésére a központilag kiadott gimnáziumi, illet-

ve szakképzési kerettantervek, szakmai és vizsgakövetelmények alapján készült helyi tanter-

vi órafelosztásokat alkalmazzuk. 

 

Képzési forma 

 

Törvényi, jogszabályi hivatkozás a kerettan-

tervek helyi tantervbe való beépüléséről 

 

 

A szakképzési kerettanterv         

– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,  

– a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény,  

 

valamint      

– az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék 

módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet, 

– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól 

szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet,  

 

Szakközépiskola – 

fotográfus és fotótermék-kereskedő 

54 810 01 

2 évfolyam (13; 14.) 

a(z) 54 810 01 Fotográfus és fotótermék 

kereskedő szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó ../2013. 

(150/2012 VII) kormányrendelet alapján 

készült.    

Szakközépiskola – 

kozmetikus 2 évfolyam (13. 14.) 

52 815 01 0000 00 00 

fodrász, 2 évfolyam (11; 12.) 

33 815 01 1000 00 00 

a(z) 52 815 01 0000 00 00 Kozmetikus szakké-

pesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelmé-

nyeit tartalmazó 27/2012. (VIII.27.) NGM ren-

delet alapján készült. 

a(z) 33 815 01 0000 00 00 Fodrász szakképesí-

tés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit 

tartalmazó 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet 

alapján készült. 

Szakközépiskola- 

Gyakorló fodrász  

52 815 01 

2 évfolyam (13. 14. ) 

Fodrász  

55 815 01 

1 évfolyam (13.) 

Gyakorló kozmetikus  

52 815 02 

2 évfolyam (13. 14.) 

Kozmetikus  

55 815 02 

1 évfolyam (13.)  

az 52 815 01 Gyakorló fodrász szakképesítés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján ké-

szült. 

a(z) 55 815 01 Fodrász szakképesítés-ráépülés 

szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet alapján ké-

szült. 

az 52 815 02 Gyakorló kozmetikus szakképesí-

tés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 

27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet alapján ké-

szült. 

(z) 55 815 02 Kozmetikus szakképesítés-

ráépülés szakmai és vizsgakövetelményeit tar-

talmazó 27/2012. (VIII.27.) NGM rendelet 

alapján készült.    
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Szakközépiskola- 

Kozmetikus 2 évfolyam (13. 14.) 

54 815 02 

Fodrász 2 évfolyam (13. 14.) 

54 815 01 

Kerettantervek kiadása folyamatban van.* 

Szakgimnázium/Szépészet ágazat 

4 évfolyam (9, 10, 11, 12.) 

4. melléklet a …/2016. (…) EMMI rendelethez 

„14. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelethez alapján 

Gimnázium 4 évfolyam (9, 10, 11, 12.) 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. 

melléklete 

Módosítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 

4. mellékletének megfelelően 

Gimnázium NYEK angol/német nyelvi 

előkészítő osztály 

5 évfolyam (9/Ny,9,10,11,12.) 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. 

melléklete 

Módosítva a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 

8. mellékletének megfelelően 

 

 

 2015/2016-os tanévtől 

Évfolyamok száma Képzési idő   

Érettségire felkészítő* 

11-12 
2 év 

2éves (11-12. évfolyam) érettségire felkészítő 

nappali munkarendű szakközépiskolai osztály 

(2011. évi CLXXXVII. törvény 24§ (3)-(4) 

bekezdés alapján 5. melléklet [12. melléklet 

az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez 

 

 

 

* V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, tantár-

gyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmá-

val, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágaza-

ti szakgimnáziumi szakmai tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 

9-12. középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óra-

számával. 
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Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

Évfolyam Heti óraszám  Éves óraszám  

9. évfolyam 11 óra/hét 396 óra/év 

10. évfolyam 12 óra/hét 432 óra/év 

Ögy.  140 óra 

11. évfolyam 10 óra/hét 360 óra/év 

Ögy.  140 óra 

12. évfolyam 10 óra/hét 310 óra/év 

5/13. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2739 óra 

 

 

Amennyiben a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló rendeletben a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára kiadott kerettanterv óraterve alapján a kötelezően 

választható tantárgyak közül a szakmai tantárgyat választja a szakképző iskola akkor a 11. 

évfolyamon 72 óra és a 12. évfolyamon 62 óra időkeret szakmai tartalmáról a szakképző isko-

la szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

Évfolyam Heti óraszám  Éves óraszám  

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 

Ögy  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 961 óra/év 

Összesen: 2237 óra 

 

(A kizárólag 13-14. évfolyamon megszervezett képzésben, illetve a szakgimnázium 9-12., és ezt követő 13. 

évfolyamán megszervezett képzésben az azonos tantárgyakra meghatározott óraszámok közötti csekély eltérés a 

szorgalmi időszak heteinek eltérő száma, és az óraszámok oszthatósága miatt keletkezik!) 
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Középiskola 

A 2012/2013-as tanévtől beiratkozott osztályok 

Tantárgy 
Heti óraszámok évfolyamonként Érettségi tan-

tárgy 9.évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 K 

Történelem 3 3 3 3 K 

Társadalomismeret 0 0 1 0  

Matematika 3 3 4 4 K 

Idegen nyelv 3 4 4 4 K 

Biológia 2 2 1 0 V 

Kémia 2 0 0 0  

Rajz 2 2 1 1 V 

Fizika 2 0 0 0  

Földrajz 0 2 0 0  

Testnevelés 2 2 2 2  

Informatika 0 1 1 1 V 

Ének-zene 0 0 0 1  

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Pályaorientáció 0 1 5,5 5  

Szakmai alapozó gyakorlat 4 4 4 4  

Kötelező Óraszám 28 29 31,5 30  

 

  

A Pedagógiai Program órahálójától az adott tanévben 10-15 százalékos arányban eltérhet az órarend, illetve 

tantárgyfelosztás, a modulrendszerű szakmai oktatás, valamint az intézmény szakos ellátottsága, a tanév végi 

gyakorlat időigénye miatt. Az eltérésről az intézmény igazgatója a tantestülettel egyeztetve a fenntartó jóvá-

hagyásával dönt. 



Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programja – 2016 

 

59 

 

 

Fodrász 33 815 01 1000 00 00 

A 2012-es tanévtől beiratkozott osztályok részére 

 

Modul Modul neve 11. oszt 12. oszt 

 

3.0/1210-11    Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek 

 

0 32 

1.0/1210-11   Munka- és környezetvédelem I. 18 0 

1.0/1210-11   Munka- és környezetvédelem II. 18 0 

2.0/1210-11  Etika és kommunikáció   36 0 

6.0/1210-11    Alkalmazott számítástechnika   0 16 

4.0/1210-11 Jogi  ismeretek 0 16 

 1.0/6293-11   Anatómiai ismeretek I.  36 30 

3.0/6294-11 Anatómiai ismeretek II.  0 18 

2.0/6293-11  Szakmai ismeretek I.   18  0 

1.0/6295-11 Szakmai ismeret II. 20 0 

1.0/6294-11   Szakmai ismeretek III.   20 16 

3.0/6295-11  Szakmai ismeretek IV.   36 0 

1.0/6296-11  Szakmai ismeretek V.   0 32 

3.0/6293-11 Anyagismeret I. 34 12 

2.0/6294-11 Anyagismeret II.   20 20 

2.0/6296-11 Anyagismeret III. 0 32 

5.0/6293-11    Szakmai gyakorlat I.   312 0 

4.0/6294-11   Szakmai gyakorlat II.   140 112 

7.0/6295-11    Szakmai gyakorlat III.   0 124 

8.0/6295-11    Szakmai gyakorlat IV.   0 234 

6.0/6296-11   Szakmai gyakorlat V.   0 704 

   Idegen nyelv   36 36 

4.0/6293-11 Fodrász szabadkézi rajz I. 18 0 

2.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz II. 9 0 

6.0/6295-11 Fodrász szabadkézi rajz III. 10 16 

4.0/6295-11 Művészettörténet I. 18 0 

3.0/6296-11 Művészettörténet II. 18 0 

5.0/6295-11 Hajviselettörténet I. 18 0 

4.0/6296-11 Hajviselettörténet II. 18 0 

5.0/6296-11 Hajmunka 0 32 

  Testnevelés 72 64 

  Osztályfőnöki 36 32 

  Összesen 460+234 368+128  

  szakmai gyakorlat 777 672 

 

összefüggő szakmai gyakorlat 210 
 

  

A szakközépiskolában végzett tanulók számára a 11. évfolyam alól mentességet kapnak. Az 11. évfo-

lyam fent említett szakmai tantárgyai a szakmai- és pályaorientációs tantárgyak keretében már oktatás-

ra kerültek, melyeket a tanulók eredményesen teljesítettek. 
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Középiskola 

A 2012/2013-as tanévtől beiratkozott osztályok 

Tantárgy 
Heti óraszámok évfolyamonként Érettségi tan-

tárgy 9.évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 K 

Történelem 3 3 2 3 K 

Társadalomismeret 0 0 1 0  

Matematika 3 3 3 4 K 

Idegen nyelv 4 3 4 4 K 

Biológia 2 2 1 0 V 

Kémia 2 0 0 0  

Rajz 2 1 2 1 V 

Fizika 0 2 0 0  

Földrajz 0 2 0 0  

Testnevelés 5 5 5 5  

Informatika 0 1 1 1 V 

Ének-zene 0 0 0 1  

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Pályaorientáció 0 1 5,5 4,5  

Szakmai alapozó gyakorlat 4 4 4 4  

Kötelező Óraszám 30 32 33,5 32,5  
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Kozmetikus 52 815 01 1000 00 00 

A 2012-es tanévtől beiratkozott osztályok részére 

 

Tantárgy Óraszám 13. évfolyam Óraszám 14. évfolyam 

1210-11 Szépészeti szolgáltató-

egység üzemeltetése 

  

Vállalkozási és gazdasági ismere-

tek 

1.0/1210-11 

0 32 

Munka- és környezetvédelmi isme-

retek 2.0/1210-11 

32 0 

Etika és kommunikáció 

3.0/1210-11 

18 0 

6288-11 Kozmetikai alapművele-

tek 

  

Számítástechnika 

4.0/1210-11 

0 32(23) 

Sejt és Szövettan 

2.0/6288-11 

36 0 

Kozmetikus szakismeret I. 

3.0/6288-11 

74(69) 0 

Kozmetikus általános és szervetlen 

kémia 4.0/6288-11 

36 0 

Kozmetikus anyagismeret I. 

5.0/6288-11 

74(69) 0 

Laboratóriumi gyakorlat 

6.0/6288-11 

0 16 

6289-11 Alap-bőrtípusok és 

rendellenességek 

  

Szervrendszerek és biokémia 

2.0/6289-11 

36 0 

Kozmetikus szakismeret II. 

3.0/6289-11 

39 48(45) 

Kozmetikus anyagismeret II. 

5.0/6289-11 

39 36 

Laboratóriumi gyakorlat 

6.0/6289-11 

0 16 

6290-11 Kiegészítő kezelések   

Kozmetikus szakismeret III. 

2.0/6290-11 

0 48(42) 

Kozmetikus anyagismeret III. 0 32(28) 

Laboratóriumi gyakorlat 

4.0/6290-11 

0 32 

Elektrokozmetika 

5.0/6290-11 

36 48(46) 

osztályfőnöki 37 16 

Összesen 463 480 

Szakmai gyakorlat: 1015  
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Középiskola 

A 2013/2014-as tanévtől beiratkozott gyakorló fodrász, gyakorló kozmetikus osztályok 

Tantárgy 
Heti óraszámok évfolyamonként Érettségi tan-

tárgy 9.évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 K 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek 

3 3 3 4 K 

Matematika 3 3 4 4 K 

Idegen nyelv 3 4 4 4 K 

Biológia 1 2 2 1 V 

Kémia 2 1 0 0  

Művészetek  2 2 2 1 V 

Fizika 2 2 1 0  

Földrajz 2 1 0 0  

Testnevelés 5 5 5 5  

Informatika 1 1 0 0 V 

Osztályfőnöki 1 1 1 1  

Szakmai tantárgyak 6 7 8 11  

Kötelező Óraszám 35 36 35 35  

 

szakmai tantár-

gyak 

9.évf. 10.évf. 11.évf. 12.évf. 

Munkahelyi egés-

zség és biztonság 

0,5 - - - 

Szakmai etika és 

kommunikáció 

1 1 - - 

Munka - és kör-

nyezetvédelem 

- 0,5 0,5 - 

Vállalkozás és 

marketing 

- - 0,5 1 

Szakmai Informa-

tika 

- - - 2 

Szépészeti szak-

mai ismeretek 

0,5 0,5 1 0,5 

Divattörténeti 

ismeretek 

0,5 0,5 - - 

Szépészeti általá-

nos anyagismeret 

- - 1 - 

Szakmai alapozó 

gyakorlat 

3,5 3 3 5 

Kézápoló szak-

mai ismeretek 

- 0,5 0,5 0,5 

Kézápoló 

szakmai gyakorlat 

- 1 1,5 2 

A szakközépiskolánkban érettségi vizsgát tett tanulók az 13 évfolyam alól mentességet kapnak. Az 13. évfo-

lyam fent említett szakmai tantárgyai a szakmai- és pályaorientációs tantárgyak keretében már oktatásra kerül-

tek, melyeket a tanulók eredményesen teljesítettek. 
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A 2013/2014-es tanévben induló  

gyakorló fodrász 55 815 01  

gyakorló kozmetikus 55 815 02 

szakközépiskolai osztályok tantárgyainak összefoglaló táblázatai a helyi tantervhez: 

 

Gyakorló fodrász 

tantárgy 9. 10. 11. 12. 1/13. 2/14. 

vállalkozás és marketing    16 óra 18 óra  

szépészeti szakmai ismeretek   18 óra  18óra  

szakmai alapozó gyakorlat 36 óra 36 óra 18 óra  54 óra  

szakrajz      16 óra 

gyakorló fodrász vegyszeres 

műveletek szakmai gyakorlat 

     64 óra 

gyakorló fodrász szakmai 

ismeretek 2 

     16 óra 

A Pedagógiai Program órahálójától az adott tanévben 10-15 százalékos arányban eltérhet az órarend, illetve 

tantárgyfelosztás, a modulrendszerű szakmai oktatás, valamint az intézmény szakos ellátottsága, a tanév végi 

gyakorlat időigénye miatt. Az eltérésről az intézmény igazgatója a tantestülettel egyeztetve a fenntartó jóváha-

gyásával dönt. 
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Gyakorló kozmetikus 
 

 

 

 

 

  

tantárgy 9. 10. 11. 12. 1/13. 2/14. 

vállalkozás és marketing    16 óra 18 óra  

szépészeti szakmai ismeretek   18 óra  18óra  

szakmai alapozó gyakorlat 36 óra 36 óra 18 óra  54 óra  

gyakorló kozmetikus anyag-

ismeret 

     32 óra 

gyakorló kozmetikus szakmai 

gyakorlat   

     64 óra 
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A szakgimnáziumban érettségi vizsgát tett tanulók az 13 évfolyam (1/13) alól mentességet kapnak. Az 13. évfo-

lyam itt említett szakmai tantárgyai a szakmai- és pályaorientációs tantárgyak keretében már oktatásra kerültek, 

melyeket a tanulók eredményesen teljesítettek. Más típusú intézményekből érkező érettségi vizsgával rendelkező  

tanulók szakmai különbözeti vizsga letételével csatlakozhatnak a képzéshez.  

 

Kozmetikus 54 815 02 

A 2013-as tanévtől beiratkozott osztályok részére 

 

Tantárgy Óraszám 

5/13 

Óraszám  

1/13 

Óraszám  

2/14 

11499-12 Foglalkoztatás II. 0,5  0,5 

11498-12 Foglakoztatás I. 2  2 

Kozmetikus szakmai gya-

korlat 

17 16 17 

Laboratóriumi gyakorlat  2  

Kozmetikus szakmai elmé-

let 

   

Alkalmazott biológia  2  

Alkalmazott kémia  3  

Szakmai ismeretek  1.  3  

Szakmai ismeretek 2. 3,5  3,5 

Anyagismeret 1.   3  

Anyagismeret 2. 3  3 

Elektrokozmetika 2  2 

Elektrokozmetika gyakorlat 1  1 

Speciális kozmetikai eljárá-

sok gyakorlat 

1  1 

Kozmetikus marketing 1 1,5 1 

Osztályfőnöki 1 1 1 

Összesen: 32 31,5 32 
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A szakgimnáziumban érettségi vizsgát tett tanulók az 13 évfolyam (1/13) alól mentességet kapnak. Az 13. évfo-

lyam itt említett szakmai tantárgyai a szakmai- és pályaorientációs tantárgyak keretében már oktatásra kerültek, 

melyeket a tanulók eredményesen teljesítettek. Más típusú intézményekből érkező érettségi vizsgával rendelkező  

tanulók szakmai különbözeti vizsga letételével csatlakozhatnak a képzéshez.  

 

Fodrász 54 815 01 

A 2013-as tanévtől beiratkozott osztályok részére 

 

Tantárgy Óraszám 

5/13 

Óraszám  

1/13 

Óraszám  

2/14 

11499-12 Foglalkoztatás II. 0,5  0,5 

11498-12 Foglakoztatás I. 2  2 

11 707-16 Fodrász manuális 

alapműveletek 

   

Szakmai ismeretek  0,5  

Alkalmazott biológia  1  

Alkalmazott kémia  2  

Művészeti ismeretek  0,5  

Fodrász szakmai gyakorlat 1.  3  

Férfi frizurakészítés    

Szakmai ismeretek  0,5  

Művészeti ismeretek  1,5  

Fodrász szakmai gyakorlat 2.  5  

Fodrász vegyszeres művele-

tek 

   

Szakmai ismeretek  2  

Anyagismeret  2  

Fodrász szakmai gyakorlat 3.  13  

Női firzurakészítés    

Szakmai ismeretek 2,5  2,5 

Anyagismeret 2,5  2,5 

Művészeti ismeretek 1,5  1,5 

Fodrász szakmai gyakorlat 4. 21  21 

Munkavédelem és marketing 1  1 

Osztályfőnöki 1 1 1 

Összesen: 32 32 32 
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Tantárgyi óraszámok 

4 évfolyamos gimnázium 

     
Tantárgyak 

9. évfo-

lyam 

10. évfo-

lyam 

11. évfo-

lyam 

12. évfo-

lyam 

Magyar nyelv és iro-

dalom 
5 4 6 6 

I. idegen nyelv 3 4 4 5 

II. idegen nyelv 3 4 4 3 

Matematika 4 4 4 5 

Etika     1   

Történelem, társadal-

mi és állampolgári 

ismeretek 

4 3 4 5 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia - egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1     

Vizuális kultúra 1 1     

Dráma és tánc / Moz-

góképkultúra és mé-

diaismeret 

1       

Művészetek     2 2 

Informatika 1 1     

Életvitel és gyakorlat       1 

Testnevelés 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló 

órakeret 35 36 35 35 
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Tantárgyi Óraszámok 

 Öt évfolyamos gimnáziumi képzés (nyelvi előkészítő osztállyal) 

 

Tantárgyak 

9/Ny 

évf. 

9. 

évf. 

10. 

évf. 

11. 

évf. 

12. 

évf. 

Magyar nyelv és irodalom  4 4 4 4 4 

I. idegen nyelv (1) 12 5 5 4 4 

II. idegen nyelv (2) 6 3 3 3 3 

Matematika 2 3 3 3 3 

Etika       1   

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek   2 2 3 4 

Fizika   2 2 2   

Kémia   2 2     

Biológia – egészségtan     2 2 2 

Földrajz   2 2     

Ének-zene   1 1 1   

Vizuális kultúra   1 1 1   

Dráma és tánc   1       

Művészetek         2 

Informatika 2 2 2     

Életvitel és gyakorlat          1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Kommunikáció 2         

Kötelező fakultáció*       2 2 

Választható fakultáció   1 1 3 4 

Felhasznált órakeret 34 35 36 35 35 

 

Megjegyzések a táblázathoz: 

(1) „Első” idegen nyelvek: angol, német 

(2) „Második” idegen nyelvek: német, angol 

* minden diák kötelezően választ egy legalább 2 órás fakultációs tantárgyat 
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Tantárgyi óraszámok 

Két évfolyamos érettségire felkészítő  

   

Évfolyam/Tantárgyak 
I. 

Nappali tagozat (11.) 

II. 

Nappali tagozat (12.) 

Magyar nyelv és irodalom 6 7 

Idegen nyelv 6 8 

Matematika 7 7 

Történelem, társadalmi és állam-

polgári ismeretek, Etika 
6 6 

Természetismeret 2 
 

Informatika 2 2 

Testnevelés és sport 5 5 

Osztályközösség-építő program 1 1 

Összesen (Közműveltségi óra-

számok) 
35 36 
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Tantárgyi óraszámok 

 

Gyakorló Fodrász 52 815 01 

Fodrász 55 815 01 

 

Szakmai követelmény-

modulok 

Tantárgyak 1/13. 

heti óraszám 

2/14. 

heti óraszám 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztons. 

0,5  

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II.  0,5 

11498-12 Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás I.  2 

 

 

11486-12 Szépségszalon 

üzemeltetése 

Szakmai etika és kommuni-

káció 

2  

Munka- és környezetvéde-

lem 

1  

Vállalkozás és marketing 1  

Szakmai informatika 2  

11487-12 Szolgáltatást 

megalapozó anatómiai, 

szakmai- és anyagisme-

retek 

Szépészeti szakmai ismeret 2  

Divattörténeti ismeretek 1  

Szépészeti általános anyag-

ismeret 

1  

Szakmai alapozó gyakorlat 15+125(gyak)  

10250-12 Kézápolás Kézápoló szakmai ismeretek 1,5  

Kézápoló szakmai gyakorlat 4+35(gyak)  

11484-12 Fodrász manu-

ális alapműveletek 

Gyakorló fodr. szakmai is-

meretek 1. 

 2 

Gyakorló fodr. szakmai 

gyakorlat 

 15 (gyak) 

Szakrajz. 0,5  

11485-12 Fodrász vegy-

szeres műveletek 

Gyakorló fodr. szakmai is-

meretek 2. 

 2 

Gyakorló fodr. anyagisme-

ret 

 2 

Gyakorló fodr. vegyszeres 

művel. szakmai gyak. 

 7(gyak) 

Összes óra  31 (ögy. 160) 31 
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Tantárgyi óraszámok 

 

Gyakorló kozmetikus 52 815 02 

Kozmetikus 55 815 02 

 

Szakmai követelmény-

modulok 

Tantárgyak 1/13. 

heti óraszám 

2/14. 

heti óraszám 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztons. 

0,5  

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II.  0,5 

11498-12 Foglalkoztatás 

I. 

Foglalkoztatás I.  2 

 

 

11486-12 Szépségszalon 

üzemeltetése 

Szakmai etika és kommuni-

káció 

2  

Munka- és környezetvéde-

lem 

1  

Vállalkozás és marketing 1  

Szakmai informatika 2  

11487-12 Szolgáltatást 

megalapozó anatómiai, 

szakmai- és anyagisme-

retek 

Szépészeti szakmai ismeret 2  

Divattörténeti ismeretek 1  

Szépészeti általános anyag-

ismeret 

1  

Szakmai alapozó gyakorlat 15+125(gyak)  

10250-12 Kézápolás Kézápoló szakmai ismeretek 1,5  

Kézápoló szakmai gyakorlat 4+35(gyak)  

11488-12 Kozmetikai 

alapműveletek 

Gyakorló kozm. szakmai 

ismeret 

 4 

Gyakorló kozm. szakmai 

gyakorlat 

 22 (gyak) 

Gyakorló kozm. anyagism.  2,5 

Összes óra  31 (ögy. 160) 31 
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Tantárgyi óraszámok 

 

Fotográfus és fotótermék-kereskedő 52 810 01 

(a 13-14. évfolyam 2016/2017-ben, vagy később kezdő osztályok számára!) 

 

Tantárgyak 

13. 

évf. 

14. 

évf. 

 36 hét 32 hét 

Munkahelyi egészség- és biztonság 0,5  

Foglalkoztatás II. (munkajog)  0,5 

Foglalkoztatás I. (nyelvi felkészítés, szakmai nyelv)  2 

Művészettörténet 3  

Szakrajz (gyakorlat) 4  

Kereskedelmi és vállalkozási ismeretek 1  

Fotográfiai ismeretek 8  

Fotográfiai ismeretek gyakorlata 17  

Kultúrtörténet  2 

Fotótechnika  3 

Felvételkészítés és kidolgozás (gyakorlat)  21 

Kreatív tervezés (gyakorlat)  7 

Osztályfőnöki óra 0,5 0,5 

Felhasznált órakeret 35 36 

Fotográfiai ismeretek összefüggő gyakorlat 160  
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2. számú melléklet: Egészségnevelési program 

 

Az iskolai egészségnevelés törvényi háttere 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. §  g) pontja alapján az iskolai Pedagógiai Programnak 

tartalmaznia kell az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket. 

 

Célok és feladatok  

 

Az egészségnevelési program célja, hogy az iskolapolgárok megismerjék az egészségvéde-

lem, az egészségfejlesztés és a környezetvédelem kiemelt kérdéseit, valamint képesek legye-

nek arra, hogy ezen komplex területen saját személyiségüket pozitív irányban fejleszteni tud-

ják. 

Az ismeretközlés, a képességfejlesztés és a közössége felelősségének kérdéseit kiemelten ke-

zeljük az alábbi területeken:  

-  az életkorral járó biológiai, pszichohigiénés és életmódi tennivalók  

-  a társkapcsolatok egészségi, etikai kérdései  

-  az egészségre káros szokások  

-  antihumánus szenvedélyek  

-  az egészséges életvitelhez szükséges képesség fejlesztésének lehetőségei  

-  az egészségérték tudatosítása (figyelemfelkeltés, tájékoztatás, motiváló és aktivizáló tuda-

tosítás)  

-  a környezeti kultúra tudatos formálásának fontossága és lehetőségei  

-  az ember és a természet egymásrautaltsága,  

-  a természeti és mesterséges környezet ápolása, megóvása.  

 

Kiemelkedő fontosságúnak tartjuk a mindennapos testedzés változatos lehetőségeinek megte-

remtését az iskolában (a részletesebb szabályozást a testnevelés helyi tanterve tartalmazza).  

Céljaink megvalósítását a kerettanterv helyi tanterveiben átgondolt tevékenységek segítik. 

Elvárjuk, hogy iskolánk minden pedagógusa átérezze az alapelvek fontosságát, és oktató-

nevelő munkája során minden lehetőséget (ebbe beletartozik a személyes példaadás felelőssé-

ge is) használjon ki arra, hogy a diákok egészségtudatos magatartása az egészségfejlesztés 

során kialakuljon. Kiemelt szerepet szánunk a biológia, kémia, fizika, földrajz és testnevelés 

tantárgyak tanárainak, valamint az osztályfőnököknek.  

 

A célok megvalósítása érdekében a nevelőtestület szorosan együttműködik az iskola-

egészségügyi szolgálattal (iskolaorvos, védőnő, iskola-fogászat, iskolapszicholó-

gus/pszichiáter), a szülői közösségekkel, a diákönkormányzattal, az iskolai étkeztetést vezető 

étterem vezetőivel. Iskolai illetve tanulói baleset esetén a 20/2012. EMMI rendelet 168. és 

169. §-ában leírtak alapján járunk el. 

 

Az egészségnevelés témakörei 

 

Évfolyamonként 6 gondolatkör köré csoportosítjuk a feldolgozásra szánt témaköröket:  

a) fizikai egészség  

b) szociális egészség  

c) életet veszélyeztető tényezők  

d) szerelem, szex  

e) élettechnikák  

f) környezeti kultúra  

Az egyes témakörök kiemelt (elmélettel is feldolgozandó) témái:  
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a) Fizikai egészség  

-  a testi-lelki egészség és a környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása 

-  helyes szabadidős szokások kialakítása 

-  mozgás és személyes higiéné 

-  egészséges táplálkozás 

-  egészséges ruházkodás 

-  elsősegélynyújtás 

A fizikai egészség témához kapcsolódik az iskola-egészségügyi szolgálat tevékenysége. A 

tanulók egészségi törzslapján szereplő legfontosabb betegségekről, fizikai elváltozásokról az 

iskolaorvos illetve a védőnő a szülőn keresztül tájékoztatja az osztályfőnököt (a kölcsönös 

tájékoztatás minden esetben a titoktartási kötelezettség betartásával történik). Szükség esetén 

(pl. krónikus betegségek – cukorbetegség, szívbetegség, asztma, allergia, epilepszia stb.) az 

iskolaorvos (védőnő) tájékoztatja a nevelőtestületet (osztályfőnököt) a tanulóval kapcsolatos 

speciális feladatokról.   

Tervezzük diákok és tanárok részére elsősegélynyújtó tanfolyamok megszervezését. „Egés-

zségnap” illetve „Egészség hete” rendezvénysorozatok keretein belül hívjuk fel diákjaink fi-

gyelmét az egészséges életmód szükségességére, lehetőségeire.  

Az iskolavezetés az iskolai egészségügyi szolgálattal közösen minden évben elkészíti a tanév-

ben esedékes kötelező orvosi vizsgálatok, szűrések ütemezését. Évenként legalább egyszer 

fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton kell részt vennie a tankötelezettség végéig 

a tanulóknak (NKT. 25.§ (5) bek.) Az ütemezés olyan legyen, hogy a tanév rendjében rögzí-

tett nevelési-oktatási feladatok ellátását ne zavarja. Törekedni kell arra, hogy a kötelező orvo-

si vizsgálatok ne a tanítási órák rovására szerveződjenek.  

A testnevelés tantárgy helyi tantervében rögzíti a tanulók fizikai állapotára vonatkozó felmé-

rés elveit és ütemezését. Ugyanitt adjuk meg a gyógytestnevelésre utalás feltételrendszerét. A 

helyi tanterv ezen előírásait az iskolaorvossal közösen alakítja ki a munkaközösség. 

 

Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 130.§ (1)-

(5) bek. szerint: 

Az iskolavezetés vizsgálja, hogy a diákétkeztetéssel foglalkozó cégek (menza, büfé) mennyire 

figyelnek oda az egészséges gyermektáplálkozás irányelveire. Szerződésben is rögzíti, hogy 

az egészségesebb táplálkozást elősegítő termékeket nagyobb arányban forgalmazzák (gyü-

mölcs, természetes ásványvíz, szénhidrátszegény üdítők forgalmazása, mesterséges anyagokat 

tartalmazó édességek és üdítők visszaszorítása). Terjedjen ki a figyelem a speciális étkezési 

szükségletű gyermek igényeinek felmérésére, és lehetőség szerint ezen reális igények kielégí-

tésére is. 

 

b) Szociális egészség  

-  sikeres fellépés, megjelenés 

-  az ideális emberi kapcsolatok megvalósítása 

-  a sikeresség biztosítéka a jól működő család 

-  az egyén, a család és a társadalom egészséges kapcsolata 

-  a szomatikus egészség megőrzése a saját és a társadalom által biztosított rendszerek 

igénybevételével (egészségügyi ellátás lehetőségei)  

-  a káros szenvedélyek - környezeti hatásuk az emberi kapcsolatok alakulására 

-  a barátság, mint a kapcsolatrendszer alapja 

-  konfliktusok a kapcsolati rendszerben 

-  a kommunikáció szerepe a konfliktusok kezelésében 
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A szociális egészség témához kapcsolódik különösen az iskola-pszichológus/pszichiáter mun-

kája. Törekedni kell arra, hogy a mentálisan rászoruló gyermekek problémáik feltárásához és 

azok orvoslásához megkapják a szakember segítségét. Az iskola-pszichológusa/pszichiátere 

az iskola- orvossal, védőnővel és az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével kidolgozott 

program alapján segítséget nyújt az iskolai terhelések mentális hatásának vizsgálatához (pl. 

vérnyomás-mérések, alvászavarok felkutatása, visszatérő hasfájások, fejfájások). Az  iskola-

egészségügyi  szolgálat segítséget nyújt a pedagógusoknak ahhoz, hogy felismerjék és kezelni 

tudják (akár szakemberhez történő irányítással is) a pszichoszomatikus tünetekkel küzdő ser-

dülőket (pl. magatartási zavarok, a serdülőkori depresszió stb.). Súlyosnak ítélt esetekben (pl. 

a serdülő családon belüli bántalmazása esetén) az iskola igazgatója segítséget kér a gyermek-

jóléti szolgálattól (NKT. 42.§.(3) bek.)  

 

c) Életet veszélyeztető tényezők  

-  másság és tolerancia 

-  a szabadidő helyes eltöltése 

-  a sikeres ember viszonya az életet veszélyeztető tényezőkhöz 

-  a szenvedélybetegségek 

-  az alkoholfogyasztás, a drogok és a dohányzás egészséget károsító hatásai 

-  a „legális” és „illegális” szerek, a függőség, a hozzászokás 

-  törvényi szabályozások 

-  a függőség válfajai és fokozatai, társadalmi megítélésük 

-  pszichés betegségek (anorexia, bulímia, öngyilkosság, stb.) 

 

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 131.§ (1)-(4).bek. szerint:  

Az életet veszélyeztető tényezők „intézményen belüli” felismeréséhez is fontos az iskola- 

egészségügyi szolgálat (iskolaorvos, -pszichológus, -pszichiáter) segítsége. A gyermekvédel-

mi törvény előírásának megfelelően a veszélyeztetett gyermekekkel való foglalkozás felelős-

sége nemcsak az  ifjúságvédelmi tanár feladata. Az, hogy ki tartozik a veszélyeztetett kategó-

riába, sokszor nehéz felderíteni, ebben a diákközösség is sokat segíthet. A kortárs-segítő háló-

zat kiépítésére és a segítők koordinálására is kellő figyelmet és energiát kell a nevelőtestület-

nek fordítania.   

 

d) Szerelem, szex  

-  a serdülés 

-  a szexuális orientáció genetikai és társadalmi okai, következményei 

-  felkészülés a családi életre 

- a fogamzásgátlás serdülőkorban és a felnőtt életben 

-  a szexuálisan terjedő betegségek 

-  a családtervezés 

  

A szerelem és szex témakörben különösen fontos a diákközösségek véleményének és az 

egyén problémáinak felszínre hozása. Az iskolaorvos és a védőnő segítik az osztályfőnök 

munkáját. Felvilágosítják a tanulókat a nemi úton terjedő fertőző betegségekkel kapcsolatos 

teendőkről, a fertőző betegségek megelőzéséről, tájékoztatást nyújtanak a kötelező és a fakul-

tatív védőoltásokról. Megvitatják a tanulókkal a HIV pozitív esetek „kezelésének” különböző 

fokozatait és szintereit, a közösség felelősségét a fertőző betegségekkel kapcsolatban. Segítik 

a felnövekvő generációt abban, hogy felnőttként egészségen gondolkodjanak, és felelősségtel-

jesen cselekedjenek a gyermekvállalás kérdésében.  
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e) Élettechnikák  

-  a reális önkép kialakítása, a kritikai érzék tudatos fejlesztése. 

-  önértékelés az általunk létrehozott környezeti hatások tükrében 

-  önismeret, önkritika mások kritikájának elfogadása alapján 

-  kamaszkori túlkapások felismerése és legyőzése 

-  mások józan kritizálása, reális megítélése a tolerancia jegyében 

-  milyennek látnak engem mások? 

-  milyenek lehettek, milyenek voltak az előző generációk értékrendjei, ezekből mit vett át 

a jelen generáció, és ez milyen új értékeket teremtett?  

-  hogyan élhetünk saját hibáinkkal? 

-  az előítélet fogalma és káros következményei 

 

f) Környezeti kultúra  

-  a környezet hatása az emberi egészségre 

-  természetes és mesterséges környezet 

-  az ember pozitív és negatív hatása az ember környezetére 

A környezettudatos nevelés fontosságát és lehetőségeit tartalmazza iskolánk Környezeti 

nevelés programja. 

 

Módszerek  

Az egyes évfolyamokon a témák elméleti feldolgozása különböző módszerekkel történhet. 

A szituációs játékok, a gyűjtőmunka, a család tagjaival készített interjúk és a csoportmunka 

segíthet az ismeretek mélyebb, élményszerűbb elsajátításában. Több téma feldolgozásához 

érdemes külső előadót hívni, filmeket, irodalmi és képzőművészeti alkotásokat elemezni, 

megbeszélni. Az említett módszereket az életkori sajátságoknak megfelelő arányban al-

kalmazzuk.  

A rendszeres mozgás (futás, torna, kerékpár- és gyalogtúrák) csoportos végzése, az egés-

zséges versenyszellem kihasználása segíthet abban, hogy ez a tevékenységi forma beépül-

jön a tanulók mindennapjaiba. A testnevelés helyi tanterve tartalmazza az iskola-orvos 

„sportorvosi” teendőit.  

 

A 11. osztályban fokozott hangsúlyt kell fektetni az emelt/középszintű érettségi tárgyak vá-

lasztása, a pályairányítás segítésére. Ehhez az iskolapszichológus segítségét is igénybe 

vesszük, akit az EMMI rendelet szerint is alkalmazni kell.   

 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 132.§ (1)-(7) bek. szerint: 

Iskolánkban az iskolaorvossal és pszichológussal együttműködve figyelemmel kísérjük a 

tanulók testi és lelki fejlődését. Foglalkozunk a pályaválasztás, pályaalkalmasság egés-

zségügyi szempontjaival. Az iskola-orvos vagy védőnő segítségével tájékoztatjuk a tanuló-

kat a pálya- és szakmai alkalmasságot leginkább befolyásoló betegségekről, elváltozások-

ról. Fokozott figyelmet fordítunk a sajátos nevelési igényű tanulók egészségfejlesztésére, 

pályaválasztásuk segítésére, pályaalkalmasságuk megállapítására. 

 

Követelmények  

Követelmény, hogy a diákok az egészségfejlesztés terén szerzett ismereteik, készségeik és 

jártasságaik birtokában felismerjék a kiegyensúlyozott életmód és életvitel jelentőségét sa-

ját egészségük szempontjából. Ismerjék az egészségfejlesztéssel összefüggő alapfogalma-

kat, különös tekintettel az egyéni felelősség jelentőségére.  

A tanulók legyenek tisztában azzal, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a fi-

zikai, mentális  és  szociális  jóllét  állapota,  valamint,  hogy  a  mindennapi  életvezetés,  
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az  életmódbeli szokások fogják döntő mértékben meghatározni későbbi egészségi állapo-

tukat, életkilátásaikat.   

Tudjanak  különbséget  tenni  a  "kockázatos"  és  a  "veszélyes"  dolgok,  tevékenységek  

között. Ismerjék fel az egészséget veszélyeztető magatartásformákat, valamint azokat az 

élethelyzeteket, amelyek választások elé állíthatják őket.  

Legyenek  tisztában  a  dohányzás,  az  alkohol  és  a  kábítószer-fogyasztás  egészségi,  jo-

gi  és társadalmi következményeivel. Tudjanak különbséget tenni a kábítószert is tartalma-

zó gyógyszerek használata és visszaélésszerű fogyasztása között.  

Ismerjék a szexualitás társadalmi vonatkozásait, a nemi és családi szerepek jellegzetessé-

geit, legyenek tisztában a szexuális élet alapvető higiénéjével.  

Rendelkezzenek  olyan  kommunikációs  készségekkel,  amelyek  segítik  őket  az  egés-

zségüket támogató döntések meghozatalában, valamint társas kapcsolataik "karbantartásá-

ban", konfliktusaik kezelésében. Ismerjék fel a kiegyensúlyozott táplálkozás alapvető je-

lentőségét az egészségi állapot fenntartásában.  

Legyenek tudatában az aktív életmód által kínált előnyökkel, elsősorban a mindennapi 

mozgás kedvező  élettani  hatásának,  valamint  saját  fizikai  képességeik  megőrzésének  

fontosságával. Ugyancsak lássák be az aktív életvitel a személyközi kapcsolatokban és az 

önbecsülésben betöltött szerepét.  

Éljék  át  a  szűkebb  és  tágabb  környezetért  vállalt  felelősség  érzését, ismerjék fel 

egyéni lehetőségeiket a természetvédelem területén.  

  

  

Ajánlott könyvek a témák feldolgozásához:    

- Rudas János: Delphoi örökösei - (9-13. osztály)  

- Dr. Gion Gábor: A serdülők egészségvédelme 12-16 éveseknek - (9-10. osztály)  

- Dr. Czeizel Endre: Felkészülés a családi életre (9 – 13. osztály);  

valamint a középiskolai biológia tankönyvek közül:  

- dr. Lénárd Gábor: Biológia 11.  (NT-16308/1)  

- dr. Lénárd Gábor: Biológia 12.  (NT-16408/1)  

- Gál Béla BIOLÓGIA 11. - A sejt és az ember biológiája (MS-2642)  

- Gál Béla BIOLÓGIA 12. - Öröklődés, környezettan, evolúció (MS-2643)  
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3. számú melléklet: Környezeti nevelési program 
 

Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2.  §  g) pontja alapján az iskolai Pedagógiai Prog-

ramnak tartalmaznia kell az egészségnevelési és környezeti nevelési elveket,  

 

Az iskola működése környezeti nevelés szempontjából  

Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola vezetése  és  tanárai  nagy  hangsúlyt  fektet-

nek  a  diákok környezettudatos szemléletének kialakítására. Ez megoldható tanórai ke-

retek között, tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint személyes példamutatással.   

 Egyre  többen  tartjuk  fontosnak,  hogy  a fénymásolások  során,  a  nyomtatásnál  

mérsékeljük  a  papírfelhasználást,  s  mindehhez  újra papírt használunk. Mindezt diák-

jaink is láthatják, tapasztalhatják. 

  

A környezeti nevelés színterei iskolánkban  

Tanórai keretek között  

  A biológia és a kémia szakos tanárok az adott témához rendszeresen hozzárendelik a kör-

nyezet-  

és természetvédelmi vonatkozásokat. Az órák jellege határozza meg, hogy melyik prob-

lémát hogyan  dolgozzuk  fel.  Kiemelt  helyet  kell,  hogy  kapjanak  a  hétköznapi  

élettel  kapcsolatos vonatkozások,  amelyekhez  a  diákoknak  is  köze  van.  Jelentős  

szerepe  van  a  diákok  önálló ismeretszerzésének.    Fontos,  hogy  a  biológia  órákon  

a  tanulók  biztos  elméleti  alapokat szerezzenek, mert csak így tudnak okosan, átgon-

doltan tenni a környezet megóvásáért.  

  A  biológia  kétszintű  érettségi  egyik  fő  koncepciója,  hogy  diákjainktól  számon  kérje  a  

környezettudatos  szemléletet,  az  ezt  megalapozó  elméleti  tudást.  A  közép  és  

emelt  szintű érettségire történő felkészítés során nagy hangsúlyt fektetünk erre.  

  A tantestület más szakos tagjai osztályfőnöki órákon - az Egészségnevelési Programunkban  

megfogalmazottak szerint - törekednek a környezettudatos szemlélet kialakítására.  

  Sokat  tehetnek  az  idegen  nyelv  szakos  tanárok,  ha  fordítási  gyakorlatként  környezeti  

katasztrófákról,  környezetvédelmi  megmozdulásokról,  a Földünk,  környezetünk  

szépségeinek bemutatásáról szóló cikkeket adnak tanulóink kezébe, környezetvédelmi 

témájú filmeket néznek 

  

  A tanulóink rendszeresen részt vesznek egy őszi- tavaszi kiránduláson a Vértes ill. Balaton- 

felvidék valamely tanösvényén, ahol megismerik a védett természeti érték 

  A Jeles napokhoz kapcsolódóan faliújságokat készítenek a tanulók  

 

  Iskolánkban szervezünk különböző gyűjtési akciókat (szárazelem ill. alumíniumdobozok).  

  A 9. osztályos tanulóink számára előírt projektmunkák témái között is szerepelnek termé-

szet- és környezetvédelmi vonatkozású lehetősége. 

 

Erőforrások  

A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az 

iskolai élet résztvevői  egymással,  valamint  külső  intézményekkel,  szervezetekkel  jó  

munkakapcsolatot, együttműködést  alakítsanak  ki.  Ez  az  együttműködés  egyben  a  

környezeti  nevelési  munkánk erőforrása is.  

Az iskolánknak a következő években - az alábbiakat figyelembe véve - ki kell dolgoz-

nia részletesen is az iskolán belüli és kívüli kapcsolatrendszerét.  

Nem anyagi erőforrások 
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Iskolán belüli együttműködés  

-  Tanárok 

Az  iskola  minden  tanárának  feladata,  hogy  környezettudatos  magatartásával,  mun-

kájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti neve-

lés ill. oktatás megvalósuljon,  ki  kell  alakítanunk  a  munkaközösségek  együttműkö-

dését.  Azoknak  a kollégáknak,  akik  most  kívánnak  bekapcsolódni  az  iskolai  kör-

nyezeti  nevelési  munkába,  a tapasztaltabb kollégák tanácsot, javaslatot adnak.   

-  Diákok 

Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon a környezetére, és figyelmeztesse 

társait a kulturált  magatartásra.  Ebben  kiemelkedő  feladata  van  az  iskolai  diákön-

kormányzatnak,  az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különö-

sen érdeklődő és elkötelezett tanulóknak.  

- Tanárok és diákok 

A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös 

munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. A tanórák kör-

nyezeti tartalmát a munkaközösségek határozzák meg.  

-  Tanárok és szülők 

Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a szülői ház és az iskola 

harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők is megerősítsék gyermekeikben azt 

a környezettudatos magatartást,  amit  az  iskolánk  közvetíteni  kíván.  Ez  egyrészt  

úgy  valósulhat  meg,  hogy  az elsajátított viselkedésformákat, ismereteket otthon is al-

kalmazzák a tanulók, másrészt a tanórán kívüli programjaink (kirándulás, táborok) 

anyagi fedezetét megpróbálják biztosítani.  

-  Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak 

Az iskola adminisztrációs és technikai dogozói munkájukkal aktív részesei a környezeti 

nevelési programunknak. Pl. az adminisztráció területén fontos feladat lehet a felesleges 

papírfelhasználás csökkentése (digitális információáramlás, kicsinyített, kétoldalas 

fénymásolás stb.). Példamutató lehet,  ha  a  tanulók  azt  látják,  hogy  az  iskola  épüle-

tének  takarítása  során  környezetkímélő, egészségre  nem  ártalmas  tisztítószereket  

használnak,  s  az  is,  ha a gondnok, a  karbantartók szépítik  az  iskola  területét,  kör-

nyékét  (fűnyírás,  növények  telepítése).  A  kémia  és  biológia tantárgyhoz kapcsoló-

dó vegyszerhasználat során körültekintően kell bánni a feleslegessé vált vegyszerek 

megsemmisítésére, elhelyezésére. 

 

Iskolán kívüli együttműködés  

-  Fenntartó 

A  fenntartóval  való  kölcsönös  együttműködés  az  iskola  környezeti  nevelési  prog-

ramjának megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának feladata, 

hogy a fenntartóval való  egyeztetés  során  a  lehető  legoptimálisabb  helyzet  megte-

remtését  elérje,  s  a  fenntartó kötelező támogatáson túl is finanszírozza a környezeti 

nevelési pro 

Menzai étkeztetés  

Folyamatos együttműködésre van szükség az iskolavezetés és a menza üzemeltetője 

között ahhoz, hogy  diákjaink  kulturált  körülmények  között  és  egészségesen  étkez-

hessenek.  Természetesen diákjaink kulturált magatartása is elvárható, ez pedig a diá-

kok közös felelőssége.  

  

Anyagi erőforrások 

-  Költségvetés 

A környezetbarát és kulturált környezet megteremtésére, a szelektív hulladékgyűjtésre, 
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a szép, esztétikus, higiénikus környezet kialakítására meg kell teremteni az anyagi felté-

teleket.  

 

-  Pályázatok 

A  pályázatok  megjelenésének  figyelése  igazgatóhelyettesi  feladat.  Az  igazgatóhe-

lyettes tájékoztatja a kollégákat a pályázati lehetőségekről, és segít a pályázatok elké-

szítésében. Az elnyert összeget teljes mértékben arra kell fordítani, amiről a kiírás szólt.  

  

  

Alapelvek, jövőkép 

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelni:  

  a fenntartható fejlődés  

  a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései  

  alapvető emberi szükségletek  

  emberi jogok  

  demokrácia  

  elővigyázatosság  

  biológiai és társadalmi sokféleség  

 

Hosszú távú jövőképünk, hogy diákjaink környezettudatos állampolgárokká váljanak. 

Ennek érdekében ki kell alakítani:  

  a környezettudatos magatartást és életvitelt  

  a személyes felelősségen alapuló, környezetkímélő, takarékos magatartást, életvitelt  

  a környezet értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét  

  a természeti és épített környezet szeretetét, védelmét  

  az egészséges életmód igényét és elsajátítani az ehhez vezető technikákat  

 

A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése a tanítványainkban. Ilyenek 

például:  

  alternatív, problémamegoldó gondolkodás  

  ökológiai szemlélet, gondolkodás  

  szintetizálás és analizálás  

  kreativitás  

  együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód  

  vitakészség, kritikus véleményalkotás  

  kommunikáció, médiahasználat  

  konfliktuskezelés és megoldás  

  értékelés és mérlegelés készsége  

  

  Az iskola környezeti nevelési szemlélete  

Az iskolánkban a diákok számára olyan oktatást kell biztosítanunk, amelyben a szakmai 

képzésen kívül nagy hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. 

Fontos feladat, hogy  a  diákok  szemléletén  alakítsunk,  környezet-  és  természetszerete-

tüket  formáljuk, megszilárdítsuk.  

Ehhez minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programban törekedni kell arra, hogy 

a tanulók ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a ter-

mészetet, s benne az embert.  Kiemelt  feladat,  hogy  a  természettudományos  tantárgyak 

között szoros együttműködés alakuljon  ki  a céljaink elérésének érdekében. De be kell 

vonni a munkába a humán területen oktatókat is!  
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Konkrét célok 
  a tantestület tagjainak megnyerése a környezetnevelési munkához  

  a kétszintű érettségi környezeti nevelési vonatkozásainak összegyűjtése, tananyagba 

építése  

  továbbképzéseken való részvétel  

  a hagyományok ápolása (lásd! Osztályfőnöki munkaterv)  

  a szakórákon minden lehetőség megragadása a környezeti nevelésre  

  a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés  

hatása a természeti és az épített környezetre, az emberre)  

  interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló kísérlet)  

  természetvédelmi versenyekre való felkészítés  

  biológia szakkör szervezése  

  a számítógép, projektor, interaktív tábla, DVD-k felhasználása a tanórákon  

 

Tanulásszervezési és tartalmi keretek  

A környezeti nevelés összetettségét csak komplex módszerek segítségével lehet közvetíte-

ni. Ezért fontos a tantárgyak közötti integráció. Minden lehetőséget meg kell ragadnunk, 

hogy megfelelő módon tanulóinkban egységes képet alakítsunk ki az őket körülvevő világ-

ról. Lehetőségeink:  

  tanulmányi kirándulások  

  múzeum, állatkert, nemzeti park látogatások  

  versenyek  

  szakkör  

  iskolazöldítés  

  szemétgyűjtés az iskola környékén  

  „jeles napok”  

  a  külföldi  testvériskolákkal  közös  programok  (lakókörnyezetünk  szépségeinek  

bemutatása, a környezetvédelmi problémáink bemutatása)  

 

Módszerek  

A környezeti nevelésben a hatékonyság növelése érdekében módszertani megújulásra van 

szükség. Olyan módszereket kell választani, amelyek segítségével a környezeti nevelési 

céljainkat képesek leszünk megvalósítani. Ezeket a módszereket továbbképzéseken sajátít-

hatják el a tanáraink.  

  

Taneszközök  

A környezeti nevelési munkához szükség van felszerelt biológia - kémia szertárra. Folya-

matosan pótolni  kell  az  elhasznált  vegyszereket,  eszközöket.  Rendszeresen  frissíteni  

kell  a  környezeti nevelési szakkönyvtárat. Biztosítani kell a megfelelő audiovizuális és 

multimédiás eszközöket. A szakfolyóiratok (Természetbúvár, Élet és Tudomány) biztosítá-

sára is igényt tartunk.  

  

Kommunikáció  

A környezeti nevelésben nélkülözhetetlenek a kommunikáció legkülönbözőbb módjai. 

Ugyanakkor legalább  ilyen  fontos,  hogy  diákjaink  a  nagyszámú  írott,  hallott  és  látott  

média-irodalomban kritikusan,  a  híreket  okosan  mérlegelve  tudják  feldolgozni.  Fontos,  

hogy  képesek  legyenek  a szakirodalomban eligazodni, az értékes információkat meg tud-

ják különböztetni az értéktelentől. Tanulóinkat meg kell tanítani a fellépésre, a szereplésre, 

az előadások módszertanára. Végzett munkájukról  számot  kell  adniuk  írásban  és  szó-

ban  egyaránt  -  ezen  képességek  napjainkban elengedhetetlenek. A kommunikáció lehet-
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séges formái:  

  kiselőadások tartása megfelelő szemléltetőeszközökkel  

  kutatómunka versenyekre történő felkészülések során  

  a versenyekre előírt kiselőadások elkészítése, megtartása  

  faliújságok készítése  

  szórólapok készítése  

  környezetvédelmi cikkek feldolgozása napilapokból  

  tudományos cikkek feldolgozása  

 

Minőségfejlesztés  

Az iskolai környezeti nevelési munkának mérése, értékelése több szempontból eltér az iskola 

életének más területén alkalmazottaktól. Ennek oka, hogy a környezeti nevelés a szakmai is-

meretek mellett - a többi tantárgyhoz képest - markánsabban közvetít egy viselkedési módot 

és értékrendet az embernek a világban elfoglalt helyéről. A szakmai tartalmakat az egyes tan-

tárgyak helyi tantervébe építjük be, s ennek keretén belül kerülnek mérésre is. 
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4. számú melléklet: A tanulmányok alatti vizsgák tartalmi követelményei 

 

Irodalom osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 50 % 50 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Irodalom javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 50 % 50 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 80-100 % 

elégséges (2) 40-79 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

* Írásbeli: feladatsor részei: az adott évfolyam anyagából, előzőleg kiadott szempontsorral 

segítve.  Az írásbeli teszt a kötelező olvasmányok olvasat-ellenőrzését is szolgálja.  

**: 12 tétel az évfolyam anyagából. A vizsgázó által leadott memoriterek közül a vizsgáztatók 

választanak a felelet megkezdésekor.  

Az elégséges csak akkor adható meg, ha egyik vizsgarészből sem teljesít kevesebbet 25%-nál 

a vizsgázó.  

 

Magyar nyelv és irodalom különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 120 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 50 % % 50 % 

   

A vizsga értékelése 
sikeres 60-100 % 

sikertelen 0-59 % 

 

* Írásbeli: feladatsor részei: az adott évfolyam emelt szintű többletanyagából, előzőleg kiadott 

szempont- sorral segítve. Az írásbeli része a kötelező olvasmányok olvasat-ellenőrzését is 

szolgálja.  

** 12 tétel az évfolyam többletanyagából. A vizsgázó által leadott memoriterek közül a vizs-

gáztatók választanak a felelet megkezdésekor. 

A vizsga értékelése 

Az értékelés az érettségi gyakorlatához hasonló azzal a különbséggel, hogy külön nyelv- tan 

és irodalom jegyet kap a vizsgázó. Az irodalom jegy az írásbeli tartalmi osztályzatából és a 

szóbeli irodalom tétel eredményeként, a nyelvtan jegy az írásbeli nyelvi osztályzatából és a 

szóbeli nyelvtan tétel értékeléséből születik a vizsgáztató tanár döntése szerint.  

Az elégséges csak akkor adható meg, ha egyik vizsgarészből sem teljesít kevesebbet 40%-nál 

a vizsgázó. 
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Magyar nyelv osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 50 % 50 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

*: Írásbeli: feladatsor részei: az adott évfolyam helyi tantervben rögzített anyagából és 

helyesírásból ( ez utóbbi akkor is szerepel a tesztben, ha nem tananyag  a választott év-

ben).  

**: 12 tétel az évfolyam anyagából, elméleti és gyakorlati feladatrésszel.  

A vizsga értékelése  

Az elégséges csak akkor adható meg, ha egyik vizsgarészből sem teljesít kevesebbet 25%-

nál a vizsgázó.  

 

 

Magyar nyelv javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 50 % 50 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 80-100 % 

elégséges (2) 40-79 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

* Írásbeli: feladatsor részei: az adott évfolyam helyi tantervben rögzített anyagá-

ból és helyesírásból ( ez utóbbi akkor is szerepel a tesztben, ha nem tananyag  a 

választott évben).  

** 12 tétel az évfolyam anyagából, elméleti és gyakorlati feladatrésszel.  

A vizsga értékelése  

Az elégséges csak akkor adható meg, ha egyik vizsgarészből sem teljesít keve-

sebbet 25%-nál a vizsgázó. 
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Történelem osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Történelem javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 55-100 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Történelem különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 
sikeres 40-100 % 

sikertelen 0-39 % 

 

Az írásbeli rész mindhárom vizsgatípusnál tesztszerű és esszé típusú feladatokból áll.  
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Matematika osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 75 % 25 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 68-84 % 

közepes (3) 50-67 % 

elégséges (2) 33-49 % 

elégtelen (1) 0-32 % 

 

Matematika javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 100 % - 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 80-100 % 

elégséges (2) 50-79 % 

elégtelen (1) 0-49 % 

 

Matematika különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 100 % - 

   

A vizsga értékelése 
sikeres 60-100 % 

sikertelen 0-59 % 
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Angol nyelv osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Angol nyelv javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 55-100 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Angol nyelv különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése sikeres 40-100 % 

 sikertelen 0-39 % 

 

Mindhárom vizsga esetében:  

- Az írásbeli összetevői: olvasáskészség, nyelvhelyesség, írás (irányított fogalmazás)   

- A szóbeli beszélgetés két témakörön belül: az első téma: tanári kérdések alapján, beszélgetés 

formájában, a második téma: kép alapján történő önálló témakifejtés.  
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Német nyelv osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Német nyelv javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 55-100 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Német nyelv különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése sikeres 40-100 % 

 sikertelen 0-39 % 

 

Mindhárom vizsga esetében:  

- Az írásbeli összetevői: olvasáskészség, nyelvhelyesség, írás (irányított fogalmazás)   

- A szóbeli beszélgetés egy témakörön belül.  

 

 

  



Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programja – 2016 

 

92 

 

 

 

Biológia és egészségtan osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 67 % 33 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Biológia és egészségtan javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 67 % 33 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 70-100 % 

elégséges (2) 40-69 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Biológia és egészségtan különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 100 % - 

   

A vizsga értékelése sikeres 50-100 % 

 sikertelen 0-49 % 
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Társadalomismeret osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Társadalomismeret javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 55-100 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 
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Etika osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam - 15 perc 

Aránya az értékelésnél 50 % 50 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

A vizsga előtt 2 hónappal megadott témák egyikéből a tanuló egy 5000-7000 karakteres esz-

szét/tanulmányt készít, amit a vizsga előtt 2 héttel lead.  

A szóbeli vizsgáig a szaktanár értékeli a munkát, s annak eredménye a szóbeli vizsgarészben 

50%-os súllyal kerül beszámításra.  

A szóbeli vizsgán az előzetesen beadott munkával kapcsolatos kérdésekre kell a vizsgázónak 

válaszolnia. 

 

Etika javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam - 15 perc 

Aránya az értékelésnél 50 % 50 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 70-100 % 

elégséges (2) 40-69 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

A vizsga előtt 2 hónappal megadott témák egyikéből a tanuló egy 5000-7000 karakteres esz-

szét/tanulmányt készít, amit a vizsga előtt 2 héttel lead.  

A szóbeli vizsgáig a szaktanár értékeli a munkát, s annak eredménye a szóbeli vizsgarészben 

50%-os súllyal kerül beszámításra.  

A szóbeli vizsgán az előzetesen beadott munkával kapcsolatos kérdésekre kell a vizsgázónak 

válaszolnia. 
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Fizika osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 75 % 25 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 68-84 % 

közepes (3) 50-67 % 

elégséges (2) 33-49 % 

elégtelen (1) 0-32 % 

 

Fizika javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 100 % - 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 80-100 % 

elégséges (2) 50-79 % 

elégtelen (1) 0-49 % 

 

Fizika különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 100 % - 

   

A vizsga értékelése sikeres 60-100 % 

 sikertelen 0-59 % 
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Földrajz osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Földrajz javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 55-100 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Földrajz különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 60 % 40 % 

   

A vizsga értékelése 
sikeres 40-100 % 

sikertelen 0-39 % 

 

Az írásbeli rész mindhárom vizsgatípusnál tesztszerű és esszé típusú feladatokból áll. 
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Informatika osztályozó vizsga 

 Gyakorlati rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 67-80 % * 20-33 % * 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 90-100 % 

jó (4) 76-89 % 

közepes (3) 61-75 % 

elégséges (2) 51-60 % 

elégtelen (1) 0-50 % 

 

* konkrét értéke a vizsga megkezdésekor kerül kihirdetésre  

 

Informatika javító vizsga 

 Gyakorlati rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 67-80 % * 20-33 % * 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 76-100 % 

elégséges (2) 51-75 % 

elégtelen (1) 0-50 % 

 

* konkrét értéke a vizsga megkezdésekor kerül kihirdetésre  

 

 

Mindkét vizsga esetén a szóbeli a tanév tananyagából egy összetett, két kérdést tartalmazó  

feladat. 
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Kémia osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 67 % 33 % 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Kémia javító vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 67 % 33 % 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 70-100 % 

elégséges (2) 40-69 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

Kémia különbözeti vizsga 

 Írásbeli rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 100 % - 

   

A vizsga értékelése 
sikeres 50-100 % 

sikertelen 0-49 % 
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Rajz és vizuális kultúra osztályozó vizsga 

 Gyakorlati rész * Szóbeli rész 

Időtartam 45 perc - 

Aránya az értékelésnél 100 % - 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 80-100 % 

jó (4) 60-79 % 

közepes (3) 40-59 % 

elégséges (2) 25-39 % 

elégtelen (1) 0-24 % 

 

* A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az 

adott évi tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell 

készítenie és le kell adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel.  

A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott munkákat, s annak eredmé-

nye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra.  

A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által 

kiválasztott egyik feladatot kell elkészítenie.  

 

Rajz és vizuális kultúra javító vizsga 

 Gyakorlati rész * Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 100 % - 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 55-100 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

* A vizsga előtt 2 hónappal a szaktanár összeállítja - a helyi tanterv alapján - az 

adott évi tananyag gyakorlati portfolióját, aminek 60%-át a vizsgázónak el kell 

készítenie és le kell adnia a gyakorlati vizsga előtt 2 héttel.  

A gyakorlati vizsgáig a szaktanár értékeli a beadott munkákat, s annak eredmé-

nye a gyakorlati vizsgarészben 60%-os súllyal kerül beszámításra.  

A gyakorlati vizsgán a tanár által előre meghatározott portfolióból a tanár által 

kiválasztott egyik feladatot kell elkészítenie.  
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Ének-zene osztályozó vizsga 

 Írásbeli rész * Szóbeli rész ** 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 100 % *** 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 80-100 % 

jó (4) 60-79 % 

közepes (3) 40-59 % 

elégséges (2) 25-39 % 

elégtelen (1) 0-24 % 

 

* Az írásbeli vizsga részei: zenefelismerés, zenetörténet, zeneelmélet az adott 

tanév anyagából **: Az éves anyagból összeállított, előre megadott memoriter-

listából 3 műzenei és/vagy népzenei énekes szemelvény pontos, hibátlan elének-

lése önállóan, vagy kis tanári segítséggel.  

*** A sikeres vizsga feltétele legalább egy memoriter tanári segítséggel történő 

eléneklése. 

 

Ének-zene javító vizsga 

 Írásbeli rész * Szóbeli rész ** 

Időtartam 45 perc 15 perc 

Aránya az értékelésnél 100 % *** 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 67-100 % 

elégséges (2) 33-66 % 

elégtelen (1) 0-32 % 

 

* Az írásbeli vizsga részei: zenefelismerés, zenetörténet, zeneelmélet az adott 

tanév anyagából **: Az éves anyagból összeállított, előre megadott memoriter-

listából 3 műzenei és/vagy népzenei énekes szemelvény pontos, hibátlan elének-

lése önállóan, vagy kis tanári segítséggel.  

*** A sikeres vizsga feltétele legalább egy memoriter tanári segítséggel történő 

eléneklése. 
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Testnevelés és sport osztályozó vizsga 

 Gyakorlati rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 

labdajáték: 20 % (1-5) - 

atlétika: 20 % (1-5) - 

torna: 20 % (1-5) - 

fizikai képességszint: 40 % (1-5) - 

   

A vizsga értékelése 

jeles (5) 85-100 % 

jó (4) 70-84 % 

közepes (3) 55-69 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

A végső érdemjegyet a négy vizsgarész osztályzatainak súlyozott átlaga adja a ke-

rekítés szabályai szerint.  

 

Testnevelés javító vizsga 

 Gyakorlati rész Szóbeli rész 

Időtartam 60 perc - 

Aránya az értékelésnél 

labdajáték: 20 % (1-5) - 

atlétika: 20 % (1-5) - 

torna: 20 % (1-5) - 

fizikai képességszint: 40 % (1-5) - 

   

A vizsga értékelése 

közepes (3) 55-100 % 

elégséges (2) 40-54 % 

elégtelen (1) 0-39 % 

 

 

 

 

  



Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programja – 2016 

 

102 

 

 

5. számú melléklet: A közösségi szolgálatra vonatkozó előírások 

Az NKT. 4.§ (15) bek. szerint a közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló 

helyi közösségének javát szolgáló, szervezett  keretek között folytatott, anyagi érdektől 

független, egyéni  vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,  

6.§ (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvég-

zésének igazolása.   

  

Az NKT. 97.§ (2) bek. szerint az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat 

végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga eseté-

ben kell megkövetelni.  

EMMI rendelet 133.§ (1) bek. szerint a középiskolában meg kell szervezni a tanuló közös-

ségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását 

(2) A közösségi szolgálat keretei között  

a. az egészségügyi,  

b. a szociális és jótékonysági,  

c. az oktatási,  

d. a kulturális és közösségi,  

e. a környezet- és természetvédelemi,  

f. a katasztrófavédelmi,  

g. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. 

 

A közösségi szolgálat helyszínei  

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, helyben vagy iskolán kívüli szervezetnél valósít-

ható meg.   

Helyben ellátható tevékenységek:  

Az Aranykéz Középiskolában azokat a tevékenységeket fogadjuk el közösségi tevékeny-

ségként, melyek nem szerepelnek a Pedagógia Programban. 

 

Tevékenység Igazolható időtartam Igazoló személy 

diákönkormányzati munka  röplabda: max.4 ó  

Ismerkedési délután szerve-

zése kilencedikeseknek: 2ó  

Évzáró buli szervezése: 2ó 

diákönkormányzatot segítő 

tanár 

iskolai rendezvények alkal-

mával a helyszín berendezé-

se, kipakolása  

felkészítő foglalkozás maxi-

mum 3 óra (egyszeri) 
a berendezést/kipakolást  

koordináló tanár,  

igazgatóhelyettes  

iskolai rendezvényeken han-

gosítás  

 igazgatóhelyettes 

iskolai színpadi műsor  

(Október 23., Karácsony, 

Március 15.)  

előadás ideje (kb.1ó) és ma-

ximum 3 órás felkészítő fog-

lalkozás 

műsor készítéséért felelős  

osztályfőnök,  

igazgatóhelyettes  

az iskola műszaki állapota 

és környezetének javítása 

érdekében végzett munka   

ténylegesen elvégzett 

munka időtartama  
feladattal megbízott pe-

dagógus, osztályfőnök, 

igazgatóhelyettes 
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Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek: Iskolán kívüli szervezet bevoná-

sakor az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola és az adott iskolán 

kívüli szervezet együttműködési megállapodást  köt.  (1.sz.  melléklet)  Közös-

ségi  szolgálat  teljesítése  csak  abban  az  esetben igazolható,  ha  olyan  szervezetnél  

végezte  a  tanuló,  mellyel  kötött  az iskola együttműködési megállapodást.  Amennyiben  

a  tanuló  olyan  szervezetnél  kíván  közösségi  szolgálatot  végezni, amellyel az iskolának 

nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése előtt jeleznie kell az iskolavezetésnél.  

EMMI rendelet 133.§ (9) e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevo-

násakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartal-

maznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoz-

tatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.   

A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a 

szociális és  jótékonysági  területen  végzett  közösségi  szolgálat  esetén  szükség  szerint  

mentort  kell biztosítania. A mentor biztosításának kötelezettségét, személyét a megállapo-

dásban rögzíteni kell. Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szerve-

zet képviselője vagy a megbízott pedagógus igazolhat. Az igazoló személyét a megállapo-

dásban rögzíteni kell.  

  

  

Közösségi szolgálat dokumentálása  

-  A  tanulónak  közösségi  szolgálati jelentkezési  lapot kell  kitölteni.  A  jelentkezési  lap 

tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szülő egyetértő 

nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges) (2. sz. melléklet)  

- A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott (3. sz. melléklet). A tanulói naplók, 

osztályonként összefűzve a tanári szinten kerülnek elhelyezésre. A naplóban az elvégzett te-

vékenységet az előző pontban felsorolt személyek aláírásukkal igazolják. Külső szervezetnél 

végzett tevékenység esetén a szervezet képviselője által kiállított és aláírt igazolás is elfogad-

ható, amit a naplóhoz csatolni kell, és a naplóba az osztályfőnök átvezet.  

- A fenti igazolások alapján az osztályfőnök az osztálynaplóban dokumentálja a közösségi 

szolgálat teljesítését. (záradék: Igazolom, hogy a tanuló a  ……../……tanévben  ……..  óra 

közösségi szolgálatot teljesített.) 
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1. számú melléklet  

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT  

MEGSZERVEZÉSÉRŐL  

  

Közösségi szolgálat  

 

Az iskola vállalása: 

 Tájékoztatja a diákokat a közösségi szolgálat lehetőségéről.  

 Segíti a közösségi szolgálat megszervezését  

 Törekszik arra, hogy tanulóit segítse az közösségi szolgálat vállalására vonatkozó bármi-

lyen irányú felelős döntés meghozatalában.  

5.  Az iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója:  

név:   

e-mail:   

telefon:   

6.   A fogadó intézmény részéről a közösségi tevékenységet igazoló személy:  

  

név: ……………………….  

e-mail: …………………..  

telefon: …………………….  

  

 

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példány-

ban készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a fogadó intézménynél/szervezetnél 

marad.  

  

  

  

Székesfehérvár,  …….. év…………..hónap ……… nap    

  

  

  

  

  
…………………………………………………………..    ………………………………………………………… 

fogadó intézmény részéről      igazgató 
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2. számú melléklet  

JELENTKEZÉSI LAP KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA  

  

  

  

Alulírott ……………………………………., a  ………  osztályos tanulója a ……../  

 

……..  tanévben jelentkezem közösségi szolgálatra.  

  

A közösségi szolgálatnak az alábbi területen kívánok eleget tenni:  

  

 …………………………………………………………………………………….....  

 

Ezen a területen belül vállalt tevékenység:  

  

………………………………………………………………………………………. 

 

A közösségi szolgálat helyszíne:   

  

……………………………………………………………………………………….  

Tervezett időpontja: 

……………………………………………………………………………………….  

 

Székesfehérvár, ……. év ……hónap …nap 

…………………………………………. 

közösségi szolgálatra jelentkező diák 

Gyermekem fenti közösségi szolgálatra jelentkezéséhez hozzájárulok. 

 

Székesfehérvár, ……. év ……hónap …nap 

…………………………………… 

szülő 
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3. számú melléklet  

NAPLÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT TELJESÍTÉSÉRŐL  

  

  

  

Név: ………………………………………..      tanulói azonosító: …………………….  

osztály: (jelentkezéskor)…………………………………….  

 

osztályfőnök:  ……………………………………….. név  ……………………………. 

Székesfehérvár, ……. év ……hónap …nap     aláírás 

 

Sor-

szám 

Tevékenység Dátum Órától-

óráig 

Megjegyzés/élményeim Igazoló alá-

írás/iktatószám 
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4. számú melléklet 

Igazolás 

 

  

  

  

  

…………………………………….  OM-   iskola  

  

  

  

intézményvezetője  igazolom,  hogy  a(z)  ….……...……………………………………… 

………………………….......................................... nevű tanuló a ………/……… tanévig  

……… óra közösségi szolgálatot teljesített.  

  

  

  

  

  

……………………. dátum ……………………..  

  

  

  

  

  

             …………………………………………  

 az intézményvezető aláírása  

  

  

  

(P. H.)  
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6. számú melléklet: Az érettségi tantárgyak vizsgakövetelményei 
 

 

Felkészítés a kétszintű érettségire 

 

A 100/1997 OM rendelet 5. § alapján tanulói igény esetén az iskola megszervezi a középszin-

tű érettségi vizsgát minden olyan tantárgyból, amely a helyi tantervében szerepel. Tanulói 

igény esetén a tanulói jogviszony fennállása alatt az iskola fogadja az emelt szintű érettségi 

vizsgára történő jelentkezést minden olyan tantárgyból, amelyből a tanuló jogosult érettségi 

vizsgát tenni. 

 

 

A 40/2002 OM. rendelet melléklete alapján határozzuk meg a kétszintű érettségi vizsga köve-

telményeit.  

 

A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga általános követelményei 

 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli 

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli 

 

A vizsgakövetelményekben a vizsga mindkét szintjén meghatározó szerepet töltenek be a 

szövegértés, az írásbeli és szóbeli szövegalkotás képességei és tevékenységei. Hangsúlyosak 

azok a szövegfeldolgozási, elemzési és értelmezési szempontok, nyelvi és irodalmi ismeretek, 

amelyek a magyar és az európai kulturális hagyomány mellett a jelen világának, a jelen kultú-

rájának megértéséhez elengedhetetlenek, amelyek szükségesek az önálló tájékozódáshoz, az 

ítélőképességhez, az érzelmi, a szociális, az intellektuális élmények megéléséhez és kifejezé-

séhez. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgája olyan kitüntetett alkalom, amely az 

alábbi célokat követve teszi lehetővé a vizsgázó nyelvi kultúrájának és irodalmi műveltsé-

gének minősítését és értékelését.  

 

 

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó  

 

- hogyan tudja alkalmazni nyelvi, nyelvhasználati, irodalmi és fogalmi ismereteit, olvasói 

tapasztalatait a múlt és a jelenkor nyelvi, kulturális jelenségeinek megértésében;  

-hogyan képes tudását, gondolatait, véleményét szóban és írásban előadni a vizsgafeladatok-

nak megfelelő műfajban, a szükséges és lehetséges tartalmakkal, szerkezetben és stílusban; 

-önállóan tud-e reagálni különböző korszakok különböző műfajú szépirodalmi, köznapi, tu-

dományos szövegeinek gondolataira, állításaira, következtetéseire; 

-képes-e élethelyzetek, döntési szituációk, etikai kérdések, gondolatok, érzelmek, magatartá-

sok, szociális beállítódások, elvek, eszmék, érzelmek árnyalt bemutatására, értelmezésére; 

-teljesítményében kifejeződik-e önálló gondolkodása, problémalátása, lényegkiemelő és rend-

szerező képessége, kreativitása, nyelvi-irodalmi kultúrájának egyéni sajátosságai, értékválasz-

tásai; 

-tud-e logikusan érvelni, következtetéseit, gondolatait világos nyelvi formában előadni, véle-

ményt alkotni; 

-képes-e különböző alkotói magatartások, kifejezésmódok megkülönböztetésére, összeve-

tésére, különböző szövegek elemzésére, összehasonlítására, értelmezésére, értékelésére; 

-felismeri-e egy-egy korszak kifejezésmódjának, művészetének találkozási pontjait; 
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-tud-e irodalmi és nem irodalmi szövegek kérdésfelvetések és válaszok sokféleségében tema-

tikusan és kronológiailag tájékozódni. 

 

A középszintű vizsga a magyar nyelv használatában és az irodalomban tájékozódni tudó em-

ber nyelvi, irodalmi műveltségét, szövegértő és szövegalkotó képességeit, problémalátását, 

problémamegoldó gondolkodását vizsgálja, így a vizsga a jelöltektől a mindennapi életben és 

az önművelésben szükséges ismeretszerzési eljárásokat, írásbeli és szóbeli kifejezőképességet, 

a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáit, valamint az elemzés, az értelmezés és az ítélet-

alkotás képességének bizonyítását várja el. 

 

Az emelt szintű vizsga elsősorban a felsőoktatásban tovább tanulni szándékozó vizsgázó ké-

pességeit és ismereteit vizsgálja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vizsga a jelöltektől a 

középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, összetet-

tebb rendszerezési, alkalmazási összehasonlítási, és elemzési szempontokat, valamint maga-

sabb fokú gondolkodási, önállóbb ítéletalkotási képességeket várja el, az olvasottság, a nyelvi, 

irodalmi, fogalmi ismeretek, tények, összefüggések tágabb körét kéri számon. 

Tartalmi követelmények 

 

Középszint és emelt szint 

 

Témakörök/ 

képességek 
Követelmények 

Szövegértés 

Információk feldolgo-

zása és megítélése 

 

Szépirodalmi és nem 

irodalmi szövegek ér-

telmezése 

Nyomtatott és elektronikus közlések információinak célirányos és 

kritikus használata. 

 

 

A szövegértési képesség bizonyítása különféle szakmai-tudomá-

nyos, publicisztikai, gyakorlati, szépirodalmi szövegek értelmezé-

sével, összehasonlításával. 

Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása. 

Szövegalkotás 

Írásbeli kifejezőké-

pesség 

Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasott-

ságon alapuló tájékozottság és személyes vélemény megfogalma-

zása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő szabatosság-

gal. 

Kérdéskör, kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több né-

zőpontú értékelését is magában foglaló vélemény, álláspont, követ-

keztetés megfogalmazása az érvelés módszerével. 

Hivatalos írásművek nyelvi normáinak alkalmazása 

A köznyelvi norma alkalmazása, biztos helyesírás, rendezett, ol-

vasható kézírás, a helyesírási és nyelvhelyességi hibák javításának 

képessége. 

Beszéd, szóbeli szövegalkotás 

 A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő tartalmú, 

szóhasználatú lényegre törő, világos felépítésű, kifejtett közlés.  
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Témakörök/ 

képességek 
Követelmények 

Memoriter: teljes művek és részletek szöveghű előadása. 

Fogalmi műveltség   

Fogalomismeret, fo-

galomhasználat 

Nyelvi és irodalmi fogalmak beszédhelyzetnek, témának, megfelelő 

helyénvaló alkalmazása. 

Fogalmak értelmezése. 

 

 

 

 

K ö z é p s z i n t  

 

Témakörök Követelmények 

1. Magyar nyelv 

1.1. Ember és nyelv 

 

A nyelv mint jelrendszer. 

A beszéd mint cselekvés. 

A nyelv és a gondolkodás viszonya.  

Nyelvcsalád, nyelvtípus. 

A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. 

1.2. Kommunikáció 

 

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggé-

sei a kifejezésmóddal.  

A kommunikáció interdiszciplináris jellege. 

Jel, jelrendszer.  

Nyelvi és vizuális kommunikáció.  

A nyelvhasználat, mint kommunikáció.  

Kommunikációs funkciók és közlésmódok. 

Személyközi kommunikáció. 

A tömegkommunikáció. 

1.3. A magyar nyelv 

története 

Változás és állandóság a nyelvben. 

A magyar nyelv rokonsága. 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság alapí-

tólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária-siralom. 

Nyelvművelés. 

1.4. Nyelv és társada-

lom 

Társadalmi és területi nyelvváltozatok. 

Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. 

Kisebbségi nyelvhasználat.  

A határon túli magyar nyelvűség. 

Tömegkommunikáció és nyelvhasználat. 

1.5. A nyelvi szintek  

 

 

Hangtan.  

Alaktan és szótan.  

Mondattan.  

A mondat szintagmatikus szerkezete.  

A mondat a szövegben.  

Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szó-

kincs és frazeológia. 

1.6. A szöveg  A szöveg és a kommunikáció.  

A szöveg szerkezete és jelentése.  

Szövegértelmezés.  
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Témakörök Követelmények 

A szöveg szóban és írásban.  

Az intertextualitás.  

A szövegtípusok.  

Szöveg a médiában. 

1.7. A retorika alapjai A nyilvános beszéd.  

Érvelés, megvitatás, vita.  

A szövegszerkesztés eljárásai. 

1.8. Stílus és jelentés 

 

Szóhasználat és stílus.  

A szójelentés.  

Állandósult nyelvi formák.  

Nyelvi, stilisztikai változatok.  

Stíluseszközök.  

Stílusréteg, stílusváltozat.  

2. Irodalom 

2.1. Szerző, művek 

2.1.1. Életművek a 

magyar irodalomból 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolá-

nyi Dezső, József Attila.  

Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek szövegismereten 

alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között.  

Memoriterek. 

2.1.2. Portrék  Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz 

Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik 

Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 

Két-három lírai és/vagy néhány epikai/drámai alkotás bemutatása, 

értelmezése. 

Memoriterek. 

2.1.3. Látásmódok Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák 

Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Németh László, 

Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domo-

kos.  

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista bő-

víthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel). 

2.1.4. A kortárs iroda-

lomból 

Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy epikai művének értelmezése 

az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. 

Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

2.1.5. Világirodalom Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Bib-

lia.  

A romantika, a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az 

avantgárdig) jellemzői és egy-két kiemelkedő képviselője. 

2.1.6. Színház és dráma Színház és dráma különböző korszakokban.  

1-1 mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Molière, Katona 

József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája. 

2.1.7. Az irodalom 

határterületei  

 

Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, műköltészet, 

folklór. 

Az adaptáció – irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális valóságban. 

A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két tipikus mű-

faja. 

Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. 
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Témakörök Követelmények 

Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus műfajai. 

2.1.8. Regionális kul-

túra 

Interkulturalitás. 

A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai.  

Kisebbségi irodalmak. 

Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása. 

2. 2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.2.1. Témák, motívu-

mok 

 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezései-

nek és különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismeré-

se, értelmezése. 

2.2.2. Műfajok, poétika Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása.  

2.2.3. Korszakok, stí-

lustörténet 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban 

a középkortól a szimbolizmusig. 

 

 

 

 

 

E m e l t  s z i n t  

 

Témakörök Követelmények 

1. Magyar nyelv 

1.1.Ember és nyelv 

 

A nyelv mint jelrendszer. 

A beszéd mint cselekvés. 

A nyelv és a gondolkodás viszonya.  

Nyelvcsalád, nyelvtípus. 

A nyelvhasználat társadalmi vonatkozásai. 

A nyelvi változás, a nyelv mint változó rendszer. 

1.2. Kommunikáció 

 

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggé-

sei a kifejezésmóddal.  

Jel, jelrendszer.  

Nyelvi és vizuális kommunikáció.  

A nyelvhasználat, mint kommunikáció.  

Kommunikációs funkciók és közlésmódok. 

Személyközi kommunikáció. 

A tömegkommunikáció. 

Társadalmak és kultúrák jelrendszerei. 

1.3. A magyar nyelv 

története 

Változás és állandóság a nyelvben. 

A magyar nyelv rokonsága. 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság alapí-

tólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária-siralom. 

Életmód és szókincs összefüggései. A szókészlet rétegei. 

Régi magyar irodalmi szövegek bemutatása. 

Az egységes írott nyelvi norma kialakulása. 

A nyelvművelés szerepe. 

1.4. Nyelv és társada-

lom 

Társadalmi és területi nyelvváltozatok. 

Rétegzettség és norma a nyelvhasználatban. 

Egy nyelvjárás bemutatása. 

Kisebbségi nyelvhasználat.  



Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programja – 2016 

 

113 

 

 

Témakörök Követelmények 

A határon túli magyar nyelvűség. 

Kétnyelvűség, kettős nyelvűség.  

Nyelvpolitika, nyelvi tervezés. 

Tömegkommunikáció és nyelvhasználat. 

1.5. A nyelvi szintek  

 

 

A leíró grammatika mint a magyar nyelvi rendszer modellje. Hang-

tan.  

Alaktan és szótan.  

Mondattan.  

A mondat szintagmatikus szerkezete.  

A mondat a szövegben.  

Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban. Szó-

kincs és frazeológia. 

1.6. A szöveg  A szöveg és a kommunikáció.  

A szöveg pragmatikai, szemantikai és grammatikai megközelítése. 

A szöveg szerkezete és jelentése.  

Szövegértelmezés.  

A szöveg szóban és írásban.  

Az intertextualitás.  

A szövegtípusok.  

Szöveg a médiában. Médiaközlések elemzése. 

1.7. A retorika alapjai A retorika jelentősége és alkalmazásának társadalmi színterei.  

A nyilvános beszéd.  

Érvelés, megvitatás, vita.  

A szövegszerkesztés eljárásai. 

1.8. Stílus és jelentés 

 

Szóhasználat és stílus.  

A szójelentés.  

Állandósult nyelvi formák.  

Nyelvi, stilisztikai változatok.  

Stíluseszközök.  

Stílusréteg, stílusváltozat.  

Stílus és norma koronkénti változatai. 

2. Irodalom 

2.1. Szerző, művek 

2.1.1. Életművek a 

magyar irodalomból 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolá-

nyi Dezső, József Attila.  

Az életmű: az életút jelentős tényei, a főbb művek szövegismereten 

alapuló értelmezése, kapcsolatok a művek között.  

Irányzatok, szellemi kötődések.  

Művek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban. 

Memoriterek. 

2.1.2. Portrék  Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey 

Ferenc, Vörösmarty Mihály, Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Móricz 

Zsigmond, Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik 

Géza, Márai Sándor, Pilinszky János. 

Három-négy lírai és/vagy egy-két epikai néhány epikai/drámai al-

kotás több szemponton alapuló értelmezése. 

Összefüggések a korszak irányzataival, korstílussal.  

Etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozások.  

Művek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban. 
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Memoriterek. 

2.1.3. Látásmódok Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák 

Lajos, Illyés Gyula, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Németh László, 

Örkény István, Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Szilágyi Domo-

kos.  

Választandó legalább négy szerző a felsoroltak közül. (A lista bő-

víthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel).  

Összefüggések a korszak irányzataival, korstílussal.  

Etikai, esztétikai, filozófiai vonatkozások  

Művek hatása, utóélete az irodalmi-kulturális hagyományban. 

2.1.4. A kortárs iroda-

lomból 

Egy költő néhány versének; egy-egy drámaíró, illetve prózaíró 1-2 

művének értelmezése az 1980-tól napjainkig tartó időszakból. 

Irodalmi nyilvánosság; nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

2.1.5. Világirodalom Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Bib-

lia.  

Középkor, reneszánsz, barokk, felvilágosodás, romantika, a 19. 

század második fele, avantgárd és a 20. század első fele, a 20. szá-

zad második fele és a kortárs világirodalom jellemzői, korszakon-

ként két mű bemutatása. 

2.1.6. Színház és dráma Színház és dráma különböző korszakokban.  

Egy-egy mű értelmezése: Szophoklész, Shakespeare, Molière, Ka-

tona József: Bánk bán, Madách Imre: Az ember tragédiája.  

Egy-egy dráma elemzése: Ibsen, Csehov, epikus színház, abszurd 

dráma. 

 

2.1.7. Az irodalom 

határterületei  

 

Az irodalom kulturális határterületei. Népköltészet, műköltészet, 

folklór. 

Az adaptáció – irodalom filmen, dalszövegben, a virtuális valóság-

ban. 

A szórakoztató irodalom hatáskeltő eszközei, egy-két tipikus mű-

faja. 

„Magas” (elit) művészet és a tömegkultúra viszonyának problémá-

ja egy korszakban. 

Mítosz, mese és kultusz.  

Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus műfajai. 

2.1.8. Regionális kul-

túra 

Interkulturalitás. 

A régió, a tájegység, a település irodalmi, kulturális hagyományai. 

Kisebbségi irodalmak. 

Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok bemutatása. 

 

 

Témakörök Követelmények 

2. 2. Értelmezési szintek, megközelítések 

2.2.1. Témák, motívu-

mok 

 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezései-

nek és különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak értelme-

zése.  

Műveket összekötő motivikus összefüggések. 

2.2.2. Műfajok, poétika Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása.  
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 Műfajteremtő művek. 

Poétikai jellemzők történeti változásai. 

2.2.3. Korszakok, stí-

lustörténet 

2.2.3.1. Irodalom-

történet 

 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban 

a középkortól a szimbolizmusig. 

Az irodalom, az irodalmiság változó hagyománya. 

A magyar irodalomtörténet/művelődéstörténet főbb korszakainak 

néhány jellemzője. 

 

 

A matematika érettségi vizsga általános követelményei 

 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli 

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli 
 

A matematika érettségi vizsga követelményrendszere 

 

K ö z é p s z i n t  

 

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 ma-

tematikában  

 

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia is-

merete, 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 
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  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, legna-

gyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.  

Egyszerű oszthatósági feladatok. 

 

Témakör Követelmények 

  Algebrai kifejezések, 

műveletek 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel.  

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

 

  

  

Hatvány, gyök, loga-

ritmus 

Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, 

racionális kitevőjű hatványok). 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

 

  Egyenletek, egyenlőt-

lenségek 

Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. 

Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyen-

letek. 

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 A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

 

 Függvények grafi-

konjai,  

függvénytranszfor-

mációk 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzet-

gyökfüggvények, fordított arányosság, exponenciális és logarit-

musfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték függ-

vény) és egyszerű transzformáltjaik:  

f(x) + c,   f(x + c),   c·f(x),   f(c·x) 

 

 Függvények jellem-

zése 

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

 

 Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat 

Kamatos kamat számítása. 

 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

  Alapfogalmak, pont-

halmazok 

Térelemek távolsága, szöge. 

Nevezetes ponthalmazok. 
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 Geometriai transz-

formációk 

Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 

Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkal-

mazása egyszerű feladatokban. 

 

 

 

Témakör Követelmények 

 Síkgeometriai 

alakzatok 

 

  

  

  

  

Háromszögek 

 

Négyszögek 

Sokszögek 

 

Kör 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra – alkal-

mazásuk 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 térfogat-

számítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. 

Testek felszínének és térfogatának számítása. 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonló-

ság 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. 

 

 Koordináta-

geometria 

Alakzatok (egyenes, kör) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 

 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

 Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

(kördiagram, oszlopdiagram).  

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe 

(medián), leggyakoribb érték (módusz). 

Szórás. 

 

  Valószínűség-

számítás 

Valószínűség fogalma. 

A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

Visszatevéses mintavétel. 
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Emelt szint 

 

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). 

Halmazműveletek alkalmazása feladatokban. 

A számosság fogalma. 

 

 Logika  

   

 

 

Fogalmak, tételek, 

bizonyítások a 

matematikában  

  

 

Logikai műveletek. 

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

A nyelv logikai elemeinek tudatos alkalmazása. 

A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 

Egyes tanult tételek bizonyításának ismerete. 

A matematikában használt néhány bizonyítási típus ismerete és tuda-

tos alkalmazása (pl. skatulyaelv, direkt és indirekt bizonyítás). 

Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

Bizonyítási feladatok megoldása. 

 

 

  

Kombinatorika 

 

Kiválasztási és sorbarendezési feladatok. 

Binomiális tétel ismerete, alkalmazása. 

 

 Gráfok A gráf szemléletes fogalma, alkalmazásai. 

Gráfelméleti alapfogalmak. 

 

2. Számelmélet, algebra 

 Számfogalom A valós számkör. 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós 

számkörben. 

Az adatok és az eredmény pontossága, számolások közelítő érté-

kekkel. 

Számrendszerek, a helyiértékes írásmód. 

 

  

  

Számelmélet Osztó, többszörös, összetett szám fogalma. 

A számelmélet alaptétele. 

Számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb közös osztó, legki-

sebb közös többszörös.  

Oszthatósági feladatok. 

 

   Algebrai kifejezé-

sek, műveletek 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel.  

Nevezetes azonosságok, szorzattá alakítások. 
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Hatvány, gyök, 

logaritmus 

Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, ra-

cionális kitevőjű hatványok). 

Irracionális kitevőjű hatvány szemléletes fogalma. 

Logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása. 

 

  Egyenletek, egyen-

lőtlenségek 

Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. 

Paraméteres egyenletek. 

Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 

Gyökös, algebrai törtes, abszolútértékes és egyszerű exponenciális, 

logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. 

Egyszerű algebrai törtes, exponenciális és logaritmusos egyenlőtlen-

ségek. 

A középértékek, nevezetes egyenlőtlenségek alkalmazása. 

Többismeretlenes egyenletrendszerek. 

Egyszerű egyenlőtlenségrendszerek. 

 

 3. Függvények, az analízis elemei 

  Függvények A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

Függvény leszűkítése, kiterjesztése. 

Összetett függvény.  

 

 Függvények grafi-

konjai, függvény-

transzformációk 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, hatvány- és négyzetgyök-

függvények, racionális törtfüggvény, exponenciális és logaritmus-

függvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték függvény) és 

transzformáltjaik:  

dbaxfc  )(  

 

 Függvények jellem-

zése 

Függvényvizsgálat. 

Szélsőérték-feladatok. 

 

   

  

Sorozatok Sorozat megadása, jellemzése. 

Számtani sorozat, mértani sorozat. 

Kamatos kamat számítása. 

Járadékszámítás. 

 

 Az analízis elemei 

 

A határérték szemléletes fogalma. 

A folytonosság szemléletes fogalma. 

A differenciálhányados fogalma, alkalmazása. 

A kétoldali közelítés módszere, a határozott integrál szemléletes fogalma, 

alkalmazása. 
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4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

  Alapfogalmak, 

ponthalmazok 

Térelemek távolsága, szöge. 

Nevezetes ponthalmazok. 

 

  Geometriai 

transzformációk 

A geometriai transzformáció mint függvény. 

Egybevágósági, hasonlósági transzformációk és alkalmazásuk számí-

tásos és bizonyítási feladatokban. 

Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

A merőleges vetítés szemléletes fogalma. 

 

   

  

  

  

  

Síkgeometriai 

alakzatok 

Háromszögek 

 

Négyszögek 

 

 

Sokszögek 

Kör 

 

 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra, alkal-

mazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 

Nevezetes négyszögek (trapézok és deltoidok) és tulajdonságaik. 

Húr- és érintőnégyszögek. 

Szabályos sokszögek. 

Alaptulajdonságok. 

A kör és részei. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Középponti és kerületi szög, látókör ismerete, alkalmazása. 

 

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

 

 Kerület-, terület-, 

felszín- és térfo-

gatszámítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. 

Testek felszíne és térfogata. 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonló-

ság arányának viszonya. 

 

 Vektorok A vektor fogalma. 

Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szor-

zás, skaláris szorzat) és tulajdonságaik. 

Vektor koordinátái. 

Vektorok alkalmazása. 

 

 Trigonometria Szögfüggvények fogalma. 

Összefüggések a szögfüggvények között. 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

 

  Koordináta-

geometria 

Alakzatok (egyenes, kör, parabola) egyenlete és kölcsönös helyzetük. 
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Témakör Követelmények 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

  Leíró statisztika Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

(kördiagram, oszlopdiagram, hisztogram).  

Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Átlagok: számtani közép, súlyozott közép, rendezett minta közepe 

(medián), leggyakoribb érték (módusz). 

Szórás. 

 

 Valószínűség-

számítás 

A nagy számok törvényének szemléletes tartalma. 

A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

Visszatevéses mintavétel és alkalmazásai.  

A binomiális eloszlás tulajdonságai, várható értéke és alkalmazásai. 

Visszatevés nélküli mintavétel és alkalmazásai. 

A hipergeometrikus eloszlás. 

Feltételes valószínűség fogalma és konkrét alkalmazásai. 

 

 

A történelem érettségi vizsga általános követelményei 

 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli 

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli 

 

A történelem érettségi vizsga célja 

A vizsga azt hivatott megállapítani, hogy a vizsgázó  

rendelkezik-e a történeti gondolkodásmód kialakulásához szükséges alapokkal, 

birtokában van-e az alapvető történelmi tényeknek (időpontok, személyek stb.); 

tudja-e használni a történelmi fogalmakat, a szaknyelvet; 

képes-e ismereteit szóban és írásban előadni; 

elsajátította-e azokat a képességeket és ismereteket, amelyekkel a történelmi eseményeket és 

jelenségeket értelmezni tudja; 

képes-e a történelmi forrásokat – legyenek akár eredeti források, akár a múltról szóló feldol-

gozások – vizsgálni és elemezni, a múlt emberének életét reálisan elképzelni; 

fel tudja-e használni történeti ismereteit arra, hogy a jelenkor társadalmi jelenségeit értelmez-

ze; 

képes-e az érvekkel alátámasztott, árnyalt és tényszerű történelmi értékeléseket előnyben ré-

szesíteni a leegyszerűsítő véleményekkel szemben. 

 

A követelményekben: 

hangsúlyosan szerepelnek a képesség jellegű követelmények, valamint azok az elemzési 

szempontok és történelmi ismeretek, amelyek a jelen világának megértéséhez szükségesek, 

nagy figyelmet kapnak a társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, illetve azok a kés-

zségek és ismeretek, amelyek az egyes korszakok komplex, életszerű bemutatásához szüksé-

gesek;  

fontos szerep jut a politika- és eseménytörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, a művelő-

dés- és mentalitástörténetnek.  
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A középszintű vizsga a jelöltektől az egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőképessé-

geket, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáit, valamint a történelmi ítéletalkotás kés-

zségének meglétét várja el. 

Az emelt szintű vizsga elsősorban a felsőoktatásban történelmet tovább tanulni szándékozó 

vizsgázó képességeit és ismereteit vizsgálja. A jelöltektől a középszintű követelményeket 

meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőképességeket, összetettebb rend-

szerezési alkalmazási, összehasonlítási és elemzési szempontokat, valamint magasabb fokú 

gondolkodási műveleteket, önállóbb ítéletalkotási készségeket vár el, továbbá a történelmi 

tények, adatok tágabb körét kéri számon. 

 

 

 

 

Tartalmi követelmények 

 

Középszint 

 

Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

1. Kompetenciák 

Források használata és 

értékelése 

Történelmi forrásokból (pl. tárgyi, írásos) információk gyűjtése, 

következtetések megfogalmazása. 

Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése. 

Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott 

szempont szerinti értelmezése.  

A történelmi térképek felhasználása az ismeretszerzéshez.  

Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisz-

tikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból.  

A tények és feltételezések megkülönböztetése. 

 

A szaknyelv alkalma-

zása 

Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. 

Tájékozódás térben és 

időben 

Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken.  

A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és álla-

mok kialakulásában. 

Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése. 

Konkrét történelmi események térben és időben való elhelyezése.   

Különbségek és egybeesések felismerése a világtörténet és a ma-

gyar történelem legfontosabb eseményei között.  

A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének, 

sorrendjének, valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete. 
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Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

Az eseményeket alakító 

tényezők feltárása 

A tanultak okok és következmények szerinti rendezése.  

Annak bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek általában 

több oka és következménye van. 

Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, 

azok eltérő jelentőségének felismerése. 

A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezők megkülön-

böztetése, mérlegelése. 

Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi események 

okairól és következményeiről. 

A változás és a fejlődés közötti különbség értelmezése konkrét pél-

dákon. 

A különböző történeti régiók eltérő fejlődésének bemutatása. 

Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása. 

Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy tör-

ténelmi esemény alakulásában. 

Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi 

események okai, következményei és a benne résztvevők szándékai. 

 

Történelmi esemé-

nyek és jelenségek 

problémaközpontú 

bemutatása 

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra. 

Népesség, település, életmód. 

Egyén, közösség, társadalom. 

A modern demokráciák működése. 

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák. 

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés. 

 

2. Témakörök 

Az ókor és kultúrája Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

A demokrácia kialakulása Athénban. 

A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom 

kialakulása. 

Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 

A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 

A középkor  A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. 

A nyugati és a keleti kereszténység. 

Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedé-

se. 

A középkori városok. 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 

Az oszmán birodalom terjeszkedése. 
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Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

A középkori magyar állam 

megteremtése és virágkora 

A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

A honfoglalástól az államalapításig. 

Az Árpád-kor.  

Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy 

Lajos és Luxemburgi Zsigmond idején.  

A Hunyadiak. 

Kultúra és művelődés. 

 

Szellemi, társadalmi és politi-

kai változások az újkorban 

A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. 

Reformáció és katolikus megújulás. 

A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia 

megszületése Angliában. 

A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 

 

Magyarország a Habsburg 

Birodalomban 

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

Művelődés, egyházak, iskolák. 

 

A polgári átalakulás, a nem-

zetállamok és az imperializ-

mus kora 

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi 

és Polgári Jogok Nyilatkozata. 

A XIX. század eszméi. 

Az ipari forradalom és következményei. 

Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfor-

dulón. 

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következ-

ményeik. 

 

A polgárosodás kezdetei és 

kibontakozása Ma-

gyarországon 

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kér-

dései.  

A reformkori művelődés, kultúra. 

Polgári forradalom. 

A szabadságharc. 

A kiegyezés előzményei és megszületése. 

Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualiz-

mus korában.  

Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 
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Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

Az első világháborútól a két-

pólusú világ felbomlásáig 

Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki 

békék. 

A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett 

világban. 

Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság. 

A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mec-

hanizmusa. 

A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as 

években. 

A második világháború előzményei és jelentős fordulatai.  

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. 

A szocialista rendszerek bukása. 

 

Magyarország története az első 

világháborútól a második vi-

lágháborús összeomlásig 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következmé-

nyei. 

A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. 

A művelődési viszonyok és az életmód. 

A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 

Magyarország részvétele a világháborúban. 

A német megszállás, a holocaust Magyarországon. 

 

Magyarország 1945-től a 

rendszerváltozásig 

 

A szovjet felszabadítás és megszállás. 

A határon túli magyarság sorsa. 

A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. 

A rendszerváltozás. 

 

A jelenkor 

 

A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rend-

szerek problémái. 

Az európai integráció története. 

A „harmadik világ”. 

Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható 

fejlődés. 

A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 

 

A mai magyar társadalom 

és életmód 

Alapvető állampolgári ismeretek. 

Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. 

A magyarországi roma társadalom. 

A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 

Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások.  

 

 

 

 

 

Emelt szint 
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Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

1. Kompetenciák 

Források használata és 

értékelése 

Történelmi forrásokból (pl. tárgyi, írásos) információk gyűjtése, 

következtetések megfogalmazása. 

Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése. 

Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok) megadott 

szempont szerinti értelmezése.  

A történelmi térképek felhasználása az ismeretszerzéshez.  

Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű statisz-

tikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, kronológiákból.  

A tények és feltételezések megkülönböztetése. 

Társadalmi viszonyok, kormányzati struktúrák vázlatos ábrázolása. 

Annak bemutatása, hogy a vizsgált forrásban miként tükröződik a 

szerző személyes helyzete. 

A részletek iránti érzékenység a források feldolgozása és elemzése 

során. 

Néhány konkrét példán keresztül annak értelmezése, hogy egyes 

történelmi események és személyek megítélése a különböző törté-

nelmi korokban eltérő lehet. 

Érvekkel alátámasztott vélemény kialakítása az ellentmondásosan 

értékelhető eseményekről és személyekről. 

 

A szaknyelv alkalma-

zása 

Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. 

A történelmi fogalmak jelentésváltozásainak ismerete. 

Tájékozódás térben és 

időben 

Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken.  

A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és 

államok kialakulásában. 

A történeti fejlődés során kialakult régiók bemutatása térképen. 

Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése. 

A történelmi tér változásainak ismerete. 

Konkrét történelmi események térben és időben való elhelyezése. 

A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének, 

sorrendjének, valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

Különbségek és egybeesések felismerése a világtörténet és a ma-

gyar történelem legfontosabb eseményei között.  

Európa történetének (ókortól napjainkig) többszempontú korsza-

kolása. 
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Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

Az eseményeket alakító 

tényezők feltárása 

A tanultak okok és következmények szerinti rendezése.  

Annak bizonyítása, hogy a történelmi eseményeknek általában 

több oka és következménye van. 

Különböző típusú okok és következmények megkülönböztetése, 

azok eltérő jelentőségének felismerése. 

A lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezők megkülön-

böztetése, mérlegelése. 

Példákkal való alátámasztása, hogy nehéz történelmi szituációban 

az egyes emberek nézetét, döntéseit és cselekedeteit élethelyzetük 

miként befolyásolja. 

Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi események 

okairól és következményeiről. 

A változás és a fejlődés közötti különbség értelmezése konkrét pél-

dákon. 

A különböző történeti régiók eltérő fejlődésének bemutatása. 

Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása. 

Történelmi analógiák megadott szempontok szerinti keresése, ér-

telmezése. 

Szabadon választott példa segítségével hosszabb időtávú történel-

mi változások bemutatása. 

A magyar történelem sorsfordító eseményeinek több szempontú 

bemutatása. 

Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy tör-

ténelmi esemény alakulásában. 

Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a történelmi 

események okai, következményei és a benne résztvevők szándékai. 

 

Történelmi esemé-

nyek és jelenségek 

problémaközpontú 

bemutatása 

Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra. 

Népesség, település, életmód. 

Egyén, közösség, társadalom. 

A modern demokráciák működése. 

Politikai intézmények, eszmék, ideológiák. 

Nemzetközi konfliktusok és együttműködés. 

 

2. Témakörök 

Az ókor és kultúrája Vallás és kultúra az ókori Keleten. 

A demokrácia kialakulása Athénban. 

A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom 

kialakulása. 

Az antik hitvilág, művészet, tudomány. 

A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

 

A középkor  A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői. 

A nyugati és a keleti kereszténység. 

Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedé-

se. 

A középkori városok. 
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Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 

Az oszmán birodalom terjeszkedése. 

 

A középkori magyar állam 

megteremtése és virágkora 

A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

A honfoglalástól az államalapításig. 

Az Árpád-kor.  

Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy 

Lajos és Luxemburgi Zsigmond idején.  

A Hunyadiak. 

Kultúra és művelődés. 

 

Szellemi, társadalmi és politi-

kai változások az újkorban 

A nagy földrajzi fölfedezések és következményei. 

Reformáció és katolikus megújulás. 

A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia 

megszületése Angliában. 

A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás. 

 

Magyarország a Habsburg 

Birodalomban 

A mohácsi csata és az ország három részre szakadása. 

Az Erdélyi Fejedelemség virágkora. 

A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc. 

Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban. 

Művelődés, egyházak, iskolák. 

 

A polgári átalakulás, a nem-

zetállamok és az imperializ-

mus kora 

A francia polgári forradalom politikai irányzatai, az Emberi 

és Polgári Jogok Nyilatkozata. 

A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája. 

A XIX. század eszméi. 

Az ipari forradalom és következményei. 

Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfor-

dulón. 

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következ-

ményeik. 

 

A polgárosodás kezdetei és 

kibontakozása Ma-

gyarországon 

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kér-

dései.  

A reformkori művelődés, kultúra. 

Polgári forradalom. 

A szabadságharc. 

A kiegyezés előzményei és megszületése. 

Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualiz-

mus korában.  

Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 



Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programja – 2016 

 

129 

 

 

Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

Az első világháborútól a két-

pólusú világ felbomlásáig 

Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki 

békék. 

A gazdaság a társadalom és életmód új jelenségei a fejlett 

világban. 

A tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz 

fasizmus. 

Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság. 

A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mec-

hanizmusa. 

A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as 

években. 

A második világháború előzményei és jelentős fordulatai.  

A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői. 

A szocialista rendszerek bukása. 

 

Magyarország története az 

első világháborútól a második 

világháborús összeomlásig 

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és következmé-

nyei. 

A Horthy-rendszer jellege, jellemzői. 

A művelődési viszonyok és az életmód. 

A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái. 

Magyarország részvétele a világháborúban. 

A német megszállás, a holocaust Magyarországon. 

 

Magyarország 1945-től a 

rendszerváltozásig 

 

A szovjet felszabadítás és megszállás. 

A határon túli magyarság sorsa. 

A kommunista diktatúra kiépítése és működése. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

A Kádár-rendszer jellege, jellemzői. 

A rendszerváltozás. 

 

 

 

Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

A jelenkor 

 

A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendsze-

rek problémái. 

Az európai integráció története. 

A „harmadik világ”. 

Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlő-

dés. 

A globális világ kihívásai és ellentmondásai. 

 

A mai magyar társada-

lom és életmód 

Alapvető állampolgári ismeretek. 

Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban. 

A magyarországi roma társadalom. 

A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság. 

Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások.  
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Az idegen nyelv érettségi általános követelményei 

 

Az idegen nyelv érettségi vizsga célja 

 

Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megál-

lapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani.  

Az idegen nyelvi érettségi vizsga a nyelvoktatás céljai közül (pragmatikus, kognitív, szemé-

lyiségfejlesztő célok) csak a pragmatikus cél megvalósulását méri, vagyis azt, hogy a vizsgá-

zó rendelkezik-e a kommunikatív kompetencia meghatározott szintjével. Bár nagyon fontos, 

hogy a tanulók a tanítási folyamat során ismereteket szerezzenek a világról, a nyelvről és a 

célkultúrákról, ezeket az ismereteket az idegen nyelvi érettségi vizsga közvetlen módon nem 

méri. Ezek az ismeretek azonban megjelennek a vizsgafeladatokban használt autentikus anya-

gokban.  

A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, és a négy nyelvi alapkészséget méri: 

olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség. A kommunikatív 

készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű szó-

kinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját is. Ezért a nyelvtani és lexikai kompetenciát 

mindkét szinten külön vizsgarész keretében is mérik. A vizsga egynyelvű, azaz közvetítési 

készséget nem mér. 

Az idegen nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájá-

hoz. A vizsga középszintje az A2–B1, az emelt szint pedig a B2 szintnek felel meg. 

A középszintű vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e a fontosabb infor-

mációkat megérteni olyan írott és hallott, köznapi, egyszerű, eredeti idegen nyelvű szövegek-

ben, amelyek gyakori élethelyzetekhez kapcsolódnak (pl. iskola, szabadidő, munka). A vizsga 

azt is méri, hogy vizsgázó tud-e kommunikálni egyszerű helyzetekben, és tud-e egyszerű, 

összefüggő szöveget alkotni olyan témákban, amelyeket ismer, vagy amelyek az érdeklődési 

körébe tartoznak.  

Az emelt szintű vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e megérteni külön-

böző fajtájú igényesebb és hosszabb, konkrét vagy elvont témájú írott és hallott idegen nyelvű 

szövegek fő gondolatmenetét, és követni tudja-e a hosszabb, összetettebb érveléseket is. A 

vizsga azt is méri, hogy a vizsgázó képes-e idegen nyelven mind szóban, mind írásban folya-

matosan és természetes módon kifejezni magát, világos, jól szerkesztett szöveget létrehozni, 

és eközben megbízhatóan használja-e a szövegszerkesztési mintákat, szövegösszekötő eleme-

ket, továbbá indokolni tudja-e véleményét. 
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Középszint 

 

 

Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott 

szöveg értése) 

Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk lényeges in-

formációinak, alapvető kommunikációs szándékának megértése. 

Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- és rész-

letinformáció(k) megértése. 

Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, szelek-

tív, részletes értés). 

Beszédkészség Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, hét-

köznapi helyzetekben és szerepekben. 

Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás megadott is-

merős témákról. 

A szintnek megfelelő kommunikációs stratégiák alkalmazása. 

Szövegértés (olvasott 

szöveg értése) 

Köznyelven íródott, a mindennapi élet témáival foglalkozó, gyakori 

szövegfajták lényegének megértése. 

Egy szövegből az adott helyzetben szükséges információ(k) megér-

tése, vélemény, érvelés követése. 

Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, 

szelektív, részletes értés). 

Íráskészség Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi életben álta-

lánosan és gyakran használt szövegfajtákban. 

Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, hét-

köznapi témákról. 

Egyéb készségek (stra-

tégiák) 

A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez szüksé-

ges készségek és technikák alkalmazása.  

A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb tech-

nikák alkalmazása. 
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Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

2. Nyelvi kompetencia 

 

 

A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló 

alapvető lexikai elemek és nyelvi szerkezetek felismerése és nyel-

vileg elfogadható, azaz a megértést nem akadályozó használata. 

A kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges nyelvi 

eszközök alkalmazása szóban és írásban. 

Az írott és a beszélt nyelv funkcionális használata. 

3. Témák 

Személyes vonatkozá-

sok, család 
Pl. a vizsgázó személye, családi élet. 

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

 

Környezetünk Pl. az otthon, a lakóhely és környéke, időjárás. 

 

Az iskola Pl. a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás. 

 

A munka világa Pl. diákmunka, pályaválasztás. 

 

Életmód Pl. napirend, kedvenc ételek. 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Pl. színház, mozi, kedvenc sport. 

Utazás, turizmus Pl. tömegközlekedés, utazási előkészületek. 

 

Tudomány és technika Pl. népszerű tudományok, ismeretterjesztés, 

a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
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Emelt szint 

 

 

Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott 

szöveg értése) 
Hosszabb, nyelvileg és tartalmilag bonyolultabb beszéd, illetve 

beszélgetés gondolatmenetének követése, a beszélő(k) álláspont-

jának követése, érzelmeinek, egymáshoz való viszonyának felis-

merése, a kommunikációs szándékok megértése. 

Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, szelek-

tív, részletes értés). 

Beszédkészség Összefüggő önálló megnyilatkozás, illetve beszélgetésben való 

részvétel megadott témákról általánosabb szempontból. 

A vizsgázó álláspontjának, véleményének szabatos, következe-

tes kifejtése. 

A kommunikációs szándékoknak megfelelő folyékony és termé-

szetes kommunikáció. 

A szintnek megfelelő kommunikációs stratégiák alkalmazása. 

Szövegértés (olvasott 

szöveg értése) 
Általánosabb jellegű, a jelenkor problémáival kapcsolatos, el-

vontabb témájú szövegek megértése. 

A szerző álláspontjának megértése. 

Érvek és ellenérvek, tények és vélemények elkülönítése. 

A széles olvasóközönség számára hozzáférhető, közérthető szö-

vegek, szövegrészletek megértése. 

Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, 

szelektív, részletes értés). 

Íráskészség Világos, részletes szöveg létrehozása általánosabb, összetettebb 

témákban. 

A vizsgázó álláspontjának, véleményének szabatos, következe-

tes kifejtése. 

Logikus szerkesztésű és tagolású írásmű létrehozása.  

Az írott szövegben a mindennapi élet feladataihoz használt szö-

vegtípusok műfaji jellemzőinek és a különböző közlésformák 

(pl. elbeszélés, leírás, érvelés) sajátosságainak figyelembe véte-

le. 

Egyéb készségek (stra-

tégiák) 

A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez szük-

séges készségek és technikák alkalmazása.  

A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges technikák alkalma-

zása. 

2. Nyelvi kompetencia 

 A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló 

lexikai elemek, nyelvi struktúrák felismerése és biztos használata. 

Az írott és a beszélt nyelv funkcionális használata. 

A kommunikációs szándékok megvalósításához szükséges nyelvi 

eszközök meglehetősen biztos alkalmazása. 

Értelemzavaró (nyelvtani, lexikai és kiejtésbeli) hibák nélküli 

sikeres kommunikáció. 

3. Témák 
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Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

Személyes vonatkozá-

sok, család 

 

Pl. a család szerepe az egyén és a társadalom életében. 

Ember és társadalom Pl. az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében, 

a fogyasztói társadalom, reklámok. 

 

Környezetünk Pl. a lakóhely fejlődésének problémái, 

a környezetvédelem lehetőségei és problémái. 

 

Az iskola Pl. iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és külföldön. 

 

A munka világa Pl. a munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és külföldön. 

Divatszakmák. 

 

Életmód Pl. az étkezési szokások hazánkban és külföldön. 

 

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Pl. szabadidősport, élsport, veszélyes sportok. 

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai. 

 

Utazás, turizmus Pl. az idegenforgalom jelentősége. 

 

Tudomány és technika Pl. a tudomány és a technikai fejlődésének pozitív és negatív hatása 

a társadalomra, az emberiségre. 
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Választható kötelező érettségi tantárgyak 

 

- biológia 

- kémia 

- földrajz 

- testnevelés (Az érettségi évében a tantárgyat választók kötelező fakultáción vesznek részt.) 

- rajz és vizuális kultúra (Az érettségi évében a tantárgyat választók kötelező fakultáción 

vesznek részt.) 

 

A biológia érettségi vizsga általános követelményei 

 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli 

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli 

 

A biológia érettségi vizsga célja 

 

A biológia érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

 

ismeri-e a vizsgálati módszereket (eszközök, eljárások, elméleti háttér), az egyes módszerek 

korlátait, problémáit; 

képes-e egyszerű biológiai vizsgálatokat elvégezni, ezeket értelmezni, értékelni;  

érti-e az alapfogalmakat, ismeri-e történeti kialakulásukat, mai értelmezésüket;  

képes-e megkülönböztetni a tudományosan megalapozott, de egymással esetleg ellentétes 

hipotéziseket, különösen az etikailag is fontos kérdésekben; 

felismeri-e a betegségekre, diszharmonikus állapotokra utaló tüneteket, ismeri-e a megelőzés 

és az egészséges életmód szabályait; 

ismeri-e a természet- és környezetvédelem alapvető problémáit és azok lehetséges megoldási 

módjait; 

képes-e véleményét – különösen az etikailag is fontos kérdésekben – kifejteni, alátámasztani, 

ismeri-e a lehetséges ellenérveket. 

A középszintű követelmények a gyakorlathoz közelebb álló, kevésbé elvont és mennyiségé-

ben is kisebb ismeretkört tartalmaznak. Az emelt szintű követelmények a középszinthez ké-

pest (azon felül és ahhoz kapcsolódva) a biológia tudományának elvontabb területeit is tartal-

mazzák. Ahol és amennyire szükséges, az ismeretek köre is szélesebb. Az emelt szint alap-

vetően a biológiából továbbtanulni szándékozók számára készült, ezért lehetővé kell tennie az 

esetleg szükséges szelekciót is. 

 

 

K ö z é p s z i n t  

 

Témakör Követelmények  

1. Bevezetés a biológiába 

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

szer fogalma. A szerveződési szint fogalma. 

Fizikai, kémiai alap-

ismeretek 

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

lentősége, feltételei. 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Szervetlen és szerves 

alkotóelemek  

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

A H
+
, Ca

2+
, Mg

2+,
 Fe

2+-3+
 HCO3

–
, a CO3

2–
, NO3

–
 ionok természetes 
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Témakör Követelmények  

elemek, ionok 

szervetlen molekulák 

lipidek 

előfordulásai. 

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

A lipidek oldódási tulajdonságait, a zsírok és olajok, a foszfatidok, az 

epe biológiai szerepe. 

Szénhidrátok 

fehérjék 

nukleinsavak, 

nukleotidok 

A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai.  

A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). T Térszerkezete és 

aminosavsorrend.  

A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe. 

A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerepe. 

Az anyagcsere folya-

matai 

 

Felépítés és lebontás 

kapcsolata 

 

Felépítő folyamatok 

 

Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata 

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

exocitózis. 

 

Lényegük (reduktív, energia-felhasználó), és helyük. 

A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai. 

 Lebontó folyamatok A biológiai oxidáció lényege, bruttó 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 szálítás. 

Állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi szervezetben. 

A sejtek osztódási ciklusa. Mitózis és a meiózis.  

Sejtválasz külső és belső ingerekre. 

3. Az egyed szerveződési szintje 

Nem sejtes rendszerek  

Vírusok 

 

Fepítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük. A járványok. 

Önálló sejtek 

 Baktériumok A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése. 

A baktériumok jelentősége; anyagcseréjük. 

egysejtű eukarióták 

 

 

Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon. 

 Többsejtűség  

a gombák, növények, 

állatok elkülönülése 

Az öt regnum elkülönítésének alapja. 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai (sejttár-

sulás, sejtfonal, teleptest).   

 sejtfonalak  A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása.  

 teleptest és álszövet  A teleptest és az álszövet jellemzői. 

 Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, testtá-

jak 

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós „újítások a harasz-

toknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél.  

a növényvilág főbb 
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4. Az emberi szervezet 

 

 Homeosztázis A homeosztázis fogalma, jelentősége 

 Kültakaró 

 

  A bőr funkciói, részei.  Ápolása, védelme. 

 A mozgás 

 

A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, lehetséges kap-

csolataik. Néhány fontosabb emberi izom helye és funkciója.  A 

vázizom felépítése. Az agykérgi funkciók szerepe. 

A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei. 

A táplálkozás A táplálkozás jelentősége, folyamatai.  

Az emésztőrendszer részei, funkciói. A máj szerepe. 

A fog részeit, a szájápolás higiéniája.  

 A bélbolyhok helye, működése. A bélperisztaltika. 

Az éhség-, szomjúságérzetet. 

A tápanyagok természetes forrásait, hiányuk vagy túlzott fogyasztá-

suk következményei. 

Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól füg-

gően.  Az élelmiszer,- és ételtartósítás alapvető szabályai. 

 

 

 

 

 

A légzés 

 

 

A légző rendszer szervei, funkciói. 

A légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggései. 

 A gége részei, a hangszalagok szerepe. 

 A vér szén-dioxid koncentrációjának szerepe. 

 A légző rendszert károsító tényezők és a légző rendszer gyakori 

betegségeit fölismerésük, kezelésük. 

 

4. Az anyagszállítás A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, fő működéseik. 

A vérzéscsillapítás módja. A vérszegénység lehetséges okai. 

csoportjai a szervi dif-

ferenciálódás szem-

pontjából 

 

az állatvilág főbb cso-

portjai a szervi diffe-

renciálódás szempont-

jából 

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

posférgek, gyűrűsférgek, rovarok, lábasfejűek, a gerincesek nagy 

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

 

a növények szövetei, 

 szervei 

 

Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. Felépíté-

sük és alapfunkcióik. Fás szár. A virág biológiai szerepe, része, típu-

sai. 

  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 fo-

galma. 

Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata. Regeneráció. 

viselkedés  

 

Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos 

tanulás.  
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 A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata.  

 A szív, a koszorúerek felépítése és működése. Vérnyomás, pulzus. 

Befolyásoló élettani hatások. A véreloszlás megváltozásának életta-

ni funkciója. 

 Az életmód és a táplálkozás hatása. Sebellátás. 

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

A vizelet összetételét és mennyiségét befolyásoló tényezők. 

Vesekőképződés megelőzése, művesekezelés. 
 

 

 

 

 A szabályozás A szabályozás a vezérlés és a visszacsatolások.  

Idegrendszer 

 
Az idegsejt felépítése, és funkciója.   A receptor, a receptornak 

megfelelő (adekvát) inger, típusai (mechanikai, kémiai, fény, 

hő). 
 A szinapszis fogalma, a serkentő vagy gátló hatás magyarázata.  

az idegrendszer általá-

nos jellemzése 

A reflexív és a reflexkör fogalma. Hierarchikus felépítés. 

A gerincvelő főbb funkciói. 

 Az agy főbb részei. 

 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. 

 A kisagy fő funkciója, az alkohol hatása. 

 A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és paraszimpatikus 

befolyásolás következményei. 

az emberi magatartás 

biológiai-pszichológiai 

alapjai 

  Az öröklött és tanult magatartásformák 

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

érzelmek kapcsolata. 

 A tanulás kritikus szakaszait az egyedfejlődés során.   

Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei. 

 Megerősítés, szokás, függőség kialakulása.   

 Vonzódás és taszítás, ezek formái, a csoportok közötti taszítás (ag-

resszió) és altruizmus megnyilvánulásai.  

 Ézelmi és értelmi fejlődés kapcsolata.. 

 Életmód, stresszbetegségek. Fájdalomcsillapítás. Az idegrendszer 

néhány betegsége.  

 A pszichoaktív szerek főbb csoportjai, a kémiai és a viselkedési 

függőségek közös jellegzetességei. 

Hormonrendszer 

hormonális működések 

A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása. 

A neurohormonális rendszer. 
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 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. 

Immunrendszer  

Immunitás Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző sejtjei. A 

gyulladás.   

Az immunizálás, a kötelező védőoltások. 

Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége. 

 

  Az AB0 és Rh-vércsoportrendszer. Rh– összeférhetetlenség 

 Vérátömlesztés, véradás, szervátültetés. 

A láz és a lázcsillapítás módjai. 

Az allergia és a környezetszennyezés közti kapcsolat. 

Szaporodás és egyed-

fejlődés 

A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a megtermékenyí-

tés. Az ivar meghatározottságának szintjei. 

Az ember magzati fejlődésének, születésének és  posztembrionális 

fejlődésének fő szakaszai. 
 

 

 AZ öregedés során bekövetkező biológiai változások. 

Az emberi élet vége. 

 A családtervezés módjai, a terhességmegszakítás lehetséges követ-

kezményei. A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló or-

vosi beavatkozások. Etikai problémáka (mesterséges ondóbevitel, 

lombikbébi, béranyaság, klónozás). 

Várandósság, terhesgondozás.  Nemi úton terjedő betegségek meg-

előzése. 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

 

 Populáció  

 

A populáció fogalma.  

Növekedési modellek, korfák. 

Környezeti kölcsönha-

tások 

 

 

A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása. 

Tűrőképességi görbék és indikáció  

A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív magatartás, a 

rituális harc, a behódolás fogalma, a párosodási rendszerek (cso-

portszerveződés) 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 és fauna és az életközösség (élőhelytípus) fogalma.  

Térbeli és időbeli mintázatok, az emberi hatás felismerése. 

Egy tó feltöltődésének folyamata.   

A gyomnövény fogalma 

 Bioszféra  

globális folyamatok 

 

 

A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet. 

Civilizációs ártalmak, a természetes növény- és állatvilágot pusztító 

és védő emberi beavatkozások.  

Globális és helyi problémák.  

Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései. 
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Ökoszisztéma  

 

Az ökoszisztéma fogalma.  

Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának jel-

lemzői. .  

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

 

Környezet-és 

természetvédlem 

A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek. 

A védett területek típusai. 

 Hazánk nemzeti parkjai.   .  

  A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték fogal-

ma. A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges teen-

dők. A vizek tisztulása, tisztítása. Hagyományos és “alternatív” 

energiaforrások. A talaj romlásának illetve javításának folyamata. 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. Muta-

gén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. Kromoszó-

ma-mutációk, kockázati tényezők.  

 A génműködés szabályozásának fogalma.  

A daganatos betegségek és a kockázati tényezők. 

Mendeli genetika 

 

 

 

 

 

A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és 

fenotípus fogalmai. 

Az öröklésmenetek alaptípusai.  

A humángenetikai sajátos módszerei (családfaelemzés). 

Magyarázza az ivarsejtek szerepét 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,  a szelekció 

szerepe, kapcsolat a fajkeletkezés elméletével. A természetes sze-

lekció darwini modellje.   

A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége. 

Adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatok 

Az evolúció közvetlen bizonyítékai. 

A klón fogalma. Biotechnológai módszerek. 

Néhány, a géntechnológia mellett és ellen felsorakoztatható érv. 

Genetikai tanácsadás. Biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi 

élet értéke. A Human Genom Program célja. 

A bioszféra evolúciója A fizikai és kémiai evolúció fogalma. 

Az emberszabású majmok és az ember vonásai. Az emberi faj egy-

sége. 
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E M E L T  S Z I N T 

 

1. Bevezetés a biológiába 

A biológia tudomá-

nya 

A rendszertani kategóriák, a faj, a mesterséges és természetes rendszer 

fogalma. A szerveződési szint fogalma. Modellek. 

Fizikai, kémiai alap-

ismeretek 

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

tősége, feltételei. 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Szervetlen és szer-

ves alkotóelemek  

elemek, ionok 

szervetlen moleku-

lák 

lipidek 

szinhidrátok 

 

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

Az ionok  természetes előfordulásai. 

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

 

 

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

epe biológiai szerepe.  

A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai.  

Fehérjék A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). T Térszerkezete és 

aminosavsorrend.  

A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe.  

 

nukleinsavak, 

nukleotidok 

A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerepe. 

 

 

Az anyagcsere fo-

lyamatai 

 

Felépítés és lebontás 

kapcsolata 

 

Felépítő folyamatok 

 

Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata (fototrófok, 

kemotrófok, autotrófok és  heterotrófok). Az endo- és exocitózis. 

 

Lényegük (reduktív, energia-felhasználó), és helyük. 

A fotoszintézis szerepe a földi életben, alapfolyamatai. 

Lebontó folyamatok A biológiai oxidáció lényege, bruttó egyenlete. 

Az erjedés lényege, felhasználása. Mechanizmusuk. 

 

Sejtalkotók (az 

eukarióta sejtben) 

Ismerje fel rajzolt ábrán, mikroszkópban  a sejtalkotókat.    

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

A passzív és az aktív szálítás. 

Állábas, ostoros, csillós mozgásokra az emberi szervezetben. 

A sejtek osztódási ciklusa. Mitózis és a meiózis.  

Sejtválasz külső és belső ingerekre. Mechanizmusa. 
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3. Az egyed szerveződési szintje 

 A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése. 

A baktériumok jelentősége; anyagcseréjük. 

Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon. 

Többsejtűség   

 a gombák, növények, 

állatok elkülönülése 

 sejtfonalak  

teleptest és álszövet 

Az öt regnum elkülönítésének alapja. 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai (sejttár-

sulás, sejtfonal, teleptest).  

A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása.  

 A teleptest és az álszövet jellemzői. 

 

 Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, testtá-

jak 

a növényvilág főbb 

csoportjai a szervi dif-

ferenciálódás szem-

pontjából 

 

 

 

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós „újítások a ha-

rasztoknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. A növényisme-

ret könyvhasználata a környezetében élő növények megismerésé-

hez, és élőhelyének, ökológiai igényeinek jellemzéséhez 

az állatvilág főbb cso-

portjai a szervi diffe-

renciálódás szempont-

jából 

A testfelépítés az életmód és a környezet kapcsolata (szivacsok, 

laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, lábasfejűek, a gerincesek nagy 

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

 

a növények szövetei, 

 szervei 

 

Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. Felépíté-

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

típusai. 

  A virágos növények ivaros és az ivartalan szaporodása, szaporítá-

sa. 

 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 

 

 Kültakaró 

 

  A homeosztázis fogalma, jelentősége. Az egészség fogalma.  

 

  A bőr funkciói, részei.  Ápolása, védelme. 

  

A mozgás 

 

 A csontváz biológiai funkciói, a csontok szerkezete, lehetséges 

kapcsolataik. Néhány fontosabb emberi izom helye és funkciója.  A 

vázizom felépítése. Az agykérgi funkciók szerepe. 

A mozgási szervrendszer gyakoribb betegségei. 
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 A táplálkozás A táplálkozás jelentősége, folyamatai.  

Az emésztőrendszer részei, funkciói. A máj szerepe. 

A fog részeit, a szájápolás higiéniája.  

 A bélbolyhok helye, működése. A bélperisztaltika. 

Az éhség-, szomjúságérzetet.A tápanyagok természetes forrásait, 

hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk következményei. 

Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól füg-

gően.  Az élelmiszer,- és ételtartósítás alapvető szabályai. 

 A légzés 

 

 

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 tényezők és a légzőrendszer gyakori be-

tegségeit fölismerésük, kezelésük. Mechanizmusa. 

 

Az anyagszállítás A vér, szövetnedv, nyirok összetétele, fő működéseik. 

 A vérzéscsillapítás módja. A vérszegénység lehetséges okai. 

A vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolata.  

A szív, a koszorúerek felépítése és működése. Vérnyomás, pulzus. 

Befolyásoló élettani hatások. A véreloszlás megváltozásának életta-

ni funkciója. 

Az életmód és a táplálkozás hatása. Sebellátás.  

A kiválasztás funkciója, a vizeletkiválasztó rendszer főbb részei. 

A vizelet összetételét és mennyiségét befolyásoló tényezők. Mecha-

nizmusa. 

Vesekőképződés megelőzése, művesekezelés.  

 

 

 A kiválasztás 

A szabályozás 

idegrendszer 

 

az idegrendszer általá-

nos jellemzése 

A szabályozás a vezérlés és a visszacsatolások Az idegsejt felépí-

tése, és funkciója.   A receptor, a receptornak megfelelő (adek-

vát) 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. 

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. 

 A kisagy fő funkciója, az alkohol hatása.  

A vegetatív működés fogalma, a szimpatikus és paraszimpatikus 

az emberi magatartás 

bioógiai-pszichológiai 

alapjai 
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befolyásolás következményei. Mechanizmusa 
   Az öröklött és tanult magatartásformák.  

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

érzelmek kapcsolata. 

A tanulás kritikus szakaszait az egyedfejlődés során.   

Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérletei. 

Megerősítés, szokás, függőség kialakulása.   

Vonzódás és taszítás, ezek formái, a csoportok közötti taszítás (ag-

resszió) és altruizmus megnyilvánulásai. Oka.  

Ézelmi és értelmi fejlődés kapcsolata. 

Életmód, stresszbetegségek. Fájdalomcsillapítás. Az idegrendszer 

néhány betegsége. Mechanizmusuk. 

A pszichoaktív szerek főbb csoportjai, a kémiai és a viselkedési 

függőségek közös jellegzetességei. 

 

Hormonrendszer 

hormonális működések 

A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása. 

A neurohormonális rendszer. 

Immunrendszer 

immunitás 

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. Kialakulásának mechanizmusa. 

Antitest, antigén, immunitás. Az immunrendszer jellemző sejtjei. A 

gyulladás. Mechanizmusa.   

Az immunizálás, a kötelező védőoltások. 

Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentősége. 

 Az AB0 és Rh-vércsoportrendszer. Rh– összeférhetetlenség 

Vérátömlesztés, véradás, szervátültetés. 

A láz és a lázcsillapítás módjai. 

Az allergia és a környezetszennyezés közti kapcsolat. 

Szaporodás és egyed-

fejlődés 

A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a megtermékenyí-

tés. Az ivar meghatározottságának szintjei. 

   

Az ember magzati fejlődésének, születésének és  posztembrionális 

fejlődésének fő szakaszai. 

AZ öregedés során bekövetkező biológiai változások. 

Az emberi élet vége. 

A családtervezés módjai, a terhességmegszakítás lehetséges követ-

kezményei. A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló or-

vosi beavatkozások. Etikai problémáka (mesterséges ondóbevitel, 

lombikbébi, béranyaság, klónozás). 

Várandósság, terhesgondozás.  Nemi úton terjedő betegségek meg-

előzése. 
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5. Egyed feletti szerveződési szintek 

 

 Populáció  

környezeti kölcsönha-

tások 

 

 

A populáció fogalma.  

Növekedési modellek, korfák. 

A környezet fogalma, időbeli és térbeli változása. 

Tűrőképességi görbék és indikáció  

A territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív magatartás, a 

rituális harc, a behódolás fogalma, a párosodási rendszerek (cso-

portszerveződés) 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 és fauna és az életközösség (élőhelytípus) fogalma.  

Térbeli és időbeli mintázatok, az emberi hatás felismerése. 

Egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli 

terület élővilága. 

Egy tó feltöltődésének folyamata.   

A gyomnövény fogalma.  

 Hazai élőhelytípusok. 

 

 

 

 

 Bioszféra  

Globális folyamatok 

 

 

A bioszféra fogalma. A Gaia-elmélet. 

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 ökoszisztéma fogalma.  

Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának jel-

lemzői.  

A szén és az oxigén és a nitrogén körforgása. (Biogeokémiai cik-

lus). 

Környezet-és termé-

szetvédelem 

A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek. 

A védett területek típusai. 

Hazánk nemzeti parkjai.   .  

 A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték fogal-

ma. A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges teen-

dők. A vizek tisztulása, tisztítása. Hagyományos és “alternatív” 

energiaforrások. A talaj romlásának illetve javításának folyamata. A 

hulladék típusai, kezelésük lehetséges módja. 
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6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

 

6 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. Muta-

gén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. Kromoszó-

ma-mutációk, kockázati tényezők.  

A génműködés szabályozásának fogalma.  

A daganatos betegségek és a kockázati tényezők. 

Mendeli genetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, genotípus és 

fenotípus fogalmai. 

 

Az öröklésmenetek alaptípusai.  

A humángenetikai sajátos módszerei (családfaelemzés). 

Magyarázza az ivarsejtek szerepét 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,  a szelekció 

szerepe, kapcsolat a fajkeletkezés elméletével. A természetes sze-

lekció darwini modellje.  Hardy-Weinberg modell.  

 

A populáció nagyságának természetvédelmi jelentősége. 

Adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatok 

Az evolúció közvetlen bizonyítékai. 

A klón fogalma. Biotechnológai módszerek. 

Néhány, a géntechnológia mellett és ellen felsorakoztatható érv. 

Genetikai tanácsadás. Biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi 

élet értéke. A Human Genom Program célja. 

A bioszféra evolúciója A fizikai és kémiai evolúció fogalma. 

Az emberszabású majmok és az ember vonásai. Az emberi faj egy-

sége. 

Az ember származása. 
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A kémia érettségi vizsga általános követelményei 

 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli 

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli 

 

A kémia érettségi vizsga célja  

A középszintű érettségi vizsgán elsősorban a megismert elemek és vegyületek tulajdonságait 

kell értelmeznie, illetve kísérletekkel igazolnia a vizsgázónak. Ehhez szükség van a kizárólag 

általános iskolában tanult anyagrészek szintézisére, a középiskolában tanult ismeretek alapján 

történő újraértelmezésére. 

A középszintű vizsga hivatott mérni, hogy a vizsgázó 

képes-e ismereteit szóban és írásban előadni; 

rendelkezik-e a természettudományos gondolkodás alapjaival; 

ismeri-e a természettudományos megismerési módszereket; 

ismeri-e a kémiatudomány legfontosabb történeti vonatkozásait; 

ismeri-e az alapvető kémiai fogalmakat és összefüggéseket; 

tudja-e értelmezni a megismert anyagok tulajdonságait és változásait; 

képes-e egyszerű kémiai számításokat elvégezni;  

képes-e egyszerű kémiai kísérleteket elvégezni, illetve értelmezni; képes-e munkájához kivá-

lasztani és használni táblázatok adatait; 

ismeri-e a kémiai elveken és módszereken alapuló környezetvédelem legfontosabb össze-

függéseit; 

kémiai ismeretei alkalmasak-e korszerű ökológiai világkép kialakulásához. 

 

Az emelt szintű vizsgán a kémiatanulás során megismert elemek és vegyületek tulajdon-

ságainak ismeretén túl a vizsgázó legyen képes megbecsülni különböző elemek, vegyületek 

tulajdonságait.  

Az emelt szintű vizsga hivatott mérni, hogy a vizsgázó 

képes-e ismereteit szóban és írásban előadni; 

rendelkezik-e a természettudományos gondolkodás alapjaival; 

ismeri-e a kémiatudomány legfontosabb történeti vonatkozásait; 

ismeri-e és tudja-e alkalmazni a természettudományos megismerési módszereket, rendelkezik-

e a felsőoktatási tanulmányokhoz szükséges természettudományos alapismeretekkel; 

ismeri-e az alapvető kémiai fogalmakat és összefüggéseket; 

tudja-e használni a megismert kémiai fogalmakat és összefüggéseket az elemek és vegyületek 

tulajdonságainak és változásainak értelmezésénél; 

képes-e egyszerű kémiai kísérleteket tervezni, szakszerűen elvégezni, illetve értelmezni; 

képes-e kémiai számításokat elvégezni, számításai végeredményét megfelelő pontossággal 

megadni; 

képes-e munkájához kiválasztani és használni táblázatok adatait; 

ismeri-e a kémiai elveken és módszereken alapuló környezetvédelem legfontosabb össze-

függéseit, a kémiatudomány gyakorlati, és műszaki alkalmazásait, hasznosságát, veszélyeit, 

azok elkerülésének módjait, a kémiatudomány és a vegyipar fejlődésének irányát, az európai 

normák érvényesülését; 

kémiai ismeretei alkalmasak-e korszerű ökológiai világkép kialakulásához. 

 

Tartalmi követelmények 
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K ö z é p s z i n t  

 

Témakör Követelmények  

1. Általános kémia 

Atomok és a belőlük 

származtatható ionok 

Az elemi részecskék szerepe az atom felépítésében. 

Az atomszerkezet kiépülésének törvényszerűségei. 

 Hasonlóságok és különbségek megállapítása az anyagi tulajdonsá-

gokban a periódusos rendszer alapján. 

 A periódusos rendszerben megmutatkozó tendenciák. 

A periódusos rendszer használata a tulajdonságok meghatározásá-

hoz.  

 

Molekulák és összetett 

ionok 

Egyszerű szervetlen és szerves molekulák, valamint az ammónium- 

és az oxóniumion szerkezete. 

A molekulák és a megismert összetett ionok összegképlete, a megis-

mert molekulák szerkezeti képlete. 

 

Halmazok Az anyagi halmazok tulajdonságai és az azokat felépítő részecskék 

szerkezete közötti kapcsolat értelmezése modellek alapján. 

 Az anyagi halmazok csoportosítása és jellemzése különböző szem-

pontok (pl. komponensek száma, halmazállapot, homogenitás) szerint.  

Az oldatok és a kolloid rendszerek legfontosabb tulajdonságai. 

 

A kémiai reakciók Egyszerű kísérlet elvégzése leírás alapján, a tapasztalatok értelmezé-

se. 

A kémiai reakciók jelö-

lése 

Sztöchiometriai és egyszerűbb ionegyenletek felírása, rendezése. 

Termokémia A termokémiai fogalmak és törvények ismerete, alkalmazásuk egy-

szerűbb esetekben. 

Reakciókinetika A reakciók végbemenetelének feltételei. 

 A reakciósebességet befolyásoló tényezők. 
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Témakör Követelmények  

Kémiai egyensúly A dinamikus egyensúly értelmezése a megismert reakciókra. 

 Az egyensúlyi állandó és az egyensúlyi koncentrációk közötti kapcso-

lat. 

Az ipari szempontból fontos gyártási folyamatok optimális paramé-

tereinek értelmezése. 

 

Reakciótípusok 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 reakciótípu-

sokba (pl. protolitikus, redoxi stb.). 

Protonátmenettel járó 

reakciók 

A vizes közegben lejátszódó protolitikus reakciók értelmezése egy-

szerűbb, illetve tanult példák alapján (pH, kémhatás, közömbösítés, 

hidrolízis). 

Elektronátmenettel járó 

reakciók 

A redoxi-reakciók értelmezése (elektronátmenet, oxidációsszám-vál-

tozás). 

 

A kémiai reakciók és az 

elektromos energia köl-

csönhatása 

A kémiai energia és az elektromos energia kapcsolata (galvánelem, 

elektrolizáló cella működése). 

A redoxireakciók iránya és a standardpotenciálok közötti összefüg-

gés. 

Táblázatok adatainak használata a redoxifolyamatok irányának meg-

határozására. 

 A gyakorlati életben használt galvánelemek (akkumulátorok).  

Korróziós jelenségek, korrózióvédelem. 

  Az elektrolízis során végbemenő elektródfolyamatok felírása és ér-

telmezése a keletkező termékek ismeretében. 

 Az elektrolízis mennyiségi törvényei. 

 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások 

megnevezése (pl. Mengyelejev, Hevesy György, Faraday, Arrhenius, 

Brönsted, 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 vegyüle-

tek fizikai tulajdonsá-

gai és ezek anyagszer-

kezeti értelmezése 

Az általános kémiában tanult fogalmak, összefüggések, szabályok al-

kalmazása a megismert elemek és vegyületek tulajdonságainak és 

reakcióinak magyarázatára. 

Az elemek és vegyületek 

kémiai sajátságai  

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. 
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Témakör Követelmények  

 Képlet- és adatgyűjtemény, szaklexikon önálló használata. 

 Az anyagok tulajdonságainak összehasonlítása és értelmezése táblá-

zat 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 vegyüle-

tek előfordulása  

A megismert elemek előfordulásának formái. 

Az elemek és vegyüle-

tek laboratóriumi és 

ipari előállítása 

Az elemek, szervetlen vegyületek laboratóriumi és ipari előállításá-

nak elvi alapjai és módjai. 

Az elemek és szervetlen 

vegyületek legfonto-

sabb felhasználásai 

Annak ismerete, hogyan kell felelősségteljesen használni a környe-

zetben előforduló elemeket és szervetlen vegyületeket. 

Az elemek és vegyüle-

tek jelentősége 

Megismert elemek és vegyületek felhasználása, élettani hatása, gyó-

gyító, 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). 
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Témakör Követelmények  

3. Szerves kémia 

A szerves vegyületek 

szerkezete és csoporto-

sításuk 

A szerves anyag fogalma. 

A szerves vegyületek csoportosítása a szénatomok közötti kötések sze-

rint.  

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 halmaz-

szerkezeti értelmezése. 

 

A szerves vegyületek 

kémiai sajátosságai  

A szerves vegyületek kémiai reakciói a szénváz és a funkciós cso-

portok alapján. 

A kémiai változások reakcióegyenleteinek felírása a megismert ve-

gyületek példáján. 

Egyszerű kísérletek elvégzése leírás alapján, ezek eredményének 

értelmezése. 

 

A szerves vegyületek 

előfordulása  

A legismertebb szerves vegyületek előfordulási területei. 

A szerves vegyületek 

jelentősége 

A mindennapi életben fontos vegyületek felhasználása, élettani, gyó-

gyító, károsító hatása (pl. drogok). 

Az energiatermelés szerves kémiai vonatkozásai, megújuló energia-

források. 

A szerves vegyületek 

laboratóriumi és ipari 

előállítása 

Az egyes szerves vegyületcsoportok legismertebb tagjai, laboratóri-

umi és ipari előállításának elvi alapjai és előállítási módjai. 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások 

megnevezése (pl. Szent-Györgyi Albert, E. Fischer, F. Sanger, A. 

Nobel). 

4. Kémiai számítások 

Általános követelmé-

nyek 

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 közti 

összefüggések (moláris tömeg, sűrűség, Avogadro-állandó) és al-

kalmazásuk.  
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Az Avogadro-törvény Az Avogadro-törvény, illetve az Avogadro-törvényből következő 

összefüggések (gázok moláris térfogata, sűrűsége, relatív sűrűsége) 

alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

 

Oldatok, elegyek (szá-

zalékos összetételek, 

koncentráció, oldható-

ság stb.) 

Az oldatok százalékos összetételének és koncentrációjának alkalma-

zása egyszerűbb feladatokban. 

A képlettel és reakció-

egyenlettel kapcsolatos 

számítások 

A vegyületek összegképlete és százalékos összetétele közötti kapcso-

lat és annak alkalmazása. 

A kémiai egyenlet jelentései, ez alapján egyszerűbb számítási felada-

tok megoldása. 

 

Termokémia A reakcióhő és a képződéshők közötti kapcsolat és 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. 
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E m e l t  s z i n t  

 

Témakör Követelmények  

1. Általános kémia 

Atomok és a belőlük 

származtatható ionok 

Az elemi részecskék szerepe az atom felépítésében.  

Az atomszerkezet kiépülésének törvényszerűségei. 

Hasonlóságok és különbségek megállapítása az anyagi tulajdon-

ságokban a periódusos rendszer alapján. 

A periódusos rendszerben megmutatkozó tendenciák. 

A periódusos rendszer használata az atomok tulajdonságainak meg-

határozásában. 

 

Molekulák és összetett 

ionok 

Egyszerűbb molekulák, összetett ionok képletének megadása, szer-

kezetük jellemzése az atom- és molekulaszerkezeti ismeretek alap-

ján. 

 

Halmazok Az anyagi halmazok tulajdonságai és az azokat felépítő részecskék 

szerkezete közötti kapcsolat. 

Az anyagi halmazok csoportosítása és jellemzése különböző szempon-

tok (pl. komponensek száma, halmazállapot, homogenitás stb.) szerint.  

Az oldatok és a kolloid rendszerek legfontosabb tulajdonságai. 

Az atomszerkezeti ismeretek alapján következtetés az atomok kap-

csolódásának lehetőségeire és módjaira.  

 

A kémiai reakciók Egyszerű kísérlet elvégzése leírás alapján, a tapasztalatok értelme-

zése. 

Az anyagi tulajdonságok kísérleti igazolása a rendelkezésre bocsátott 

eszközök és anyagok segítségével. 

Valamely kísérlet várható eredményének becslése az elméleti isme-

retek alapján. 

A kémiai reakciók jelö-

lése 

Sztöchiometriai és ionegyenletek felírása, rendezése. 

Termokémia A termokémiai fogalmak és törvények ismerete és alkalmazásuk. 

 

Reakciókinetika A reakciók végbemenetelének feltételei.  

 A reakciósebességet befolyásoló tényezők. 

 

Kémiai egyensúly A dinamikus egyensúly értelmezése a megfordítható folyamatokra. 

 Az egyensúlyi állandó és az egyensúlyi koncentrációk közötti kap-

csolat alkalmazása. 

 Az ipari szempontból fontos gyártási folyamatok optimális paraméte-

reinek értelmezése. 

 

Reakciótípusok A kémiai reakciók csoportosítása különböző szempontok (pl. irány, 

reakcióhő, sebesség, részecskeátmenet stb.) szerint. 

 Az anyagok csoportosítása kémiai viselkedésük alapján (sav, bázis, 

oxidálószer, redukálószer stb.). 
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Témakör Követelmények  

 A kémiai folyamatok besorolása különböző reakciótípusokba (pl. 

protolitikus, redoxi, komplexképződéses, gázfejlődés, csapadék-

képződés stb.). 

 

Protonátmenettel járó 

reakciók 

A vizes közegben lejátszódó protolitikus reakciók értelmezése (pH, 

kémhatás, közömbösítés, hidrolízis). 

 A sav-bázis folyamatok értelmezése nemvizes közegben. 

Elektronátmenettel járó 

reakciók 

Redoxireakciók értelmezése (elektronátmenet, oxidációsszám-válto-

zás) Reakcióegyenletek rendezése az oxidációsszám-változások alap-

ján. 

 

A kémiai reakciók és az 

elektromos energia 

kölcsönhatása 

A kémiai energia és az elektromos energia kapcsolata (galvánelem, 

elektrolizáló cella működése). 

Az elektródpotenciál fogalma és meghatározó tényezői.  

 A redoxireakciók iránya és a standardpotenciálok közti összefüggés 

Táblázatok adatainak használata a redoxifolyamatok irányának megha-

tározására. 

 A gyakorlati életben használt galvánelemek (akkumulátorok) felépí-

tése és működése korróziós jelenségek, korrózióvédelem. 

  Az elektrolízis során végbemenő elektródfolyamatok értelmezése a 

megismert példák alapján kikövetkeztethető esetekben. 

 Az elektrolízis mennyiségi törvényei és alkalmazásuk. 

 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások 

megnevezése (pl. Mengyelejev, Hevesy György, Faraday, Arrhenius, 

Brönsted, Avogadro). 

 

2.  Szervetlen kémia 

A kerettantervben sze-

replő elemek és vegyü-

letek kiegészítő listája  

Halogénelemek (fluor, bróm, jód), hidrogén-halogenidek, ezüst-halo-

genidek, dihidrogén-peroxid, alumínium-oxid, réz-oxidok, fém-

hidroxidok, dihidrogén-szulfid, kénessav és szulfitok, nátrium-

tioszulfát, nitritek, fém-nitrátok, difoszfor-pentaoxid, hidrogén- és 

dihidrogén-foszfátok, szilikonok, kobalt, nikkel, higany, kálium-

permanganát.  

 

Az elemek és vegyületek 

szerkezete  

(az atom-, a molekula- 

és a halmazszerkezet 

kapcsolata) 

Az elemek és vegyületek tulajdonságainak és reakcióinak magyará-

zata az általános kémiai ismeretek alapján. 

Az elemek és vegyületek 

fizikai tulajdonságai és 

anyagszerkezeti értelme-

zése 

Az általános kémiában tanult fogalmak, összefüggések, szabályok 

alkalmazása az elemek és vegyületek tulajdonságainak és reakciói-

nak magyarázatára. 
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Az elemek és vegyületek 

kémiai sajátságai  

Az 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.  

Az anyagi tulajdonságok kísérleti igazolása a rendelkezésre bocsátott 

eszközök és anyagok segítségével. 

 

 

Valamely kísérlet várható eredményének becslése az elméleti isme-

retek alapján. 

 Képlet- és adatgyűjtemény, szaklexikon önálló használata. 

 Az anyagok tulajdonságainak összehasonlítása és értelmezése táb-

lázat adatai alapján. 

 A képlet alapján az elemek, vegyületek besorolása a megfelelő rács-

típusba és főbb tulajdonságaik jellemezése.  

A kémiai tulajdonságok bemutatása reakcióegyenletek írásával. 

 

Az elemek és vegyületek 

előfordulása  

Megismert elemek előfordulásának formái.  

Következtetés az elemek és vegyületek előfordulására a kémiai tulaj-

donságok alapján.  

 

Az elemek és vegyületek 

laboratóriumi és ipari 

előállítása 

Az elemek, szervetlen vegyületek laboratóriumi és ipari előállításá-

nak elvi alapjai és módjai.  

Következtetés az elemek és vegyületek előállítására a kémiai tulajdon-

ságok alapján. 

 

Az elemek és szervetlen 

vegyületek legfonto-

sabb felhasználásai 

A környezetkárosító folyamatok és az ellenük való védekezés kémiai 

magyarázata. 

Annak ismerete, hogyan kell felelősségteljesen használni a környe-

zetben előforduló elemeket és szervetlen vegyületeket. 

 

Az elemek és vegyületek 

jelentősége  

Megismert elemek és vegyületek felhasználása, élettani hatása, gyó-

gyító, 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). 
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3. Szerves kémia 

A szerves vegyületek 

szerkezete és csoporto-

sításuk 

A szerves anyag fogalma. 

A szerves vegyületek csoportosítása a szénatomok közötti kötések sze-

rint.  

A funkciós csoport fogalma. 

A szerves vegyületek csoportosítása a funkciós csoportok szerint. 

 Az egyes vegyülettípusok egymásból való származtatása. 

 Homológ sor általános képletének megszerkesztése. 

 A szerves vegyületek elnevezésének alapelvei és annak alkalmazása 

A mindennapi életben használt vegyületek köznapi neve. 

 Szerkezeti képlet írása. 

 A konstitúció, a konfiguráció és a konformáció. 

 Az izoméria különböző típusai.  

Konformerek és izomerek felismerése. 

 Az optikai izoméria kialakulásának lehetőségei, az optikai izomerek 

tulajdonságai. 

Királis molekulák felismerése egyszerűbb esetekben. 

 

A szerves vegyületek 

fizikai tulajdonságai  

Szerves vegyületek fizikai tulajdonságainak molekula- és halmaz-

szerkezeti értelmezése. 

 

A szerves vegyületek 

kémiai sajátosságai  

A szerves vegyületek kémiai reakciói a szénváz és a funkciós cso-

portok alapján. 

A kémiai változások reakcióegyenleteinek felírása.  

Egyszerű kísérleteket elvégzése leírás alapján, és ezek eredményének 

értelmezése. 

Egyszerű kísérletek megtervezése. 

Valamely kísérlet várható eredményének becslése az elméleti isme-

retek alapján. 

 

A szerves vegyületek 

előfordulása és bioló-

giai jelentősége, fel-

használása 

Az ipari és az élettani szempontból legfontosabb szerves vegyületek 

biológiai szerepe (mérgező hatás, gyógyszerek, drogok), főbb fel-

használási és előfordulási területei. 

Az energiatermelés szerves kémiai vonatkozásai. 

 

A szerves anyagok kör-

nyezeti hatásai 

Az általános kémiai ismeretek alkalmazása a szerves anyagok kör-

nyezeti hatásának magyarázatában. 

 

A szerves vegyületek 

laboratóriumi és ipari 

előállítása 

A gyakorlati élet szempontjából legfontosabb szerves vegyületek 

laboratóriumi és ipari előállításának elvi alapjai és előállítási módjai. 

Tudománytörténet A követelményekkel kapcsolatos tudománytörténeti vonatkozások 

megnevezése (pl. Szent-Györgyi Albert, E. Fischer, F. Sanger, A. 

Nobel). 
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Témakör Követelmények  

4. Kémiai számítások  

Általános követelmé-

nyek 

Az SI-mértékegységek használata. 

A periódusos rendszer adatainak használata a számításokhoz.  

A feladatok szövegének, adatainak helyes értelmezése. 

 Az eredmények megfelelő pontossággal történő megadása. 

 

Az anyagmennyiség A tömeg, az anyagmennyiség, a részecskeszám és a térfogat közti 

összefüggések (moláris tömeg, sűrűség, Avogadro-állandó) és alkal-

mazásuk. 

 

A gáztörvények A gázok állapotegyenlete és alkalmazása. 

 Az Avogadro-törvény, illetve az Avogadro-törvényből következő 

összefüggések (gázok moláris térfogata, sűrűsége, relatív sűrűsége) 

alkalmazása.  

 

Oldatok, elegyek  Az oldatok százalékos összetételének és koncentrációjának alkalma-

zása. 

 

A képlettel és reakció-

egyenlettel kapcsolatos 

számítások 

A vegyületek összegképlete és százalékos összetétele közötti kapcso-

lat és annak alkalmazása. 

A kémiai egyenlet jelentései, ez alapján számítási feladatok megol-

dása. 

 

Termokémia A reakcióhő és a képződéshők, illetve más energiaértékek, például a 

rácsenergia, az ionizációs energia stb. közötti kapcsolat és alkalma-

zása. 

A reakcióhő alkalmazása a kémiai számításokban. 

 

Kémiai egyensúly A kiindulási és az egyensúlyi koncentrációk, valamint az egyensúlyi 

állandó közötti kapcsolat alkalmazása egyszerűbb feladatokban. 

pH-számítás A pH és az oldatok oxónium-, illetve hidroxidion-koncentrációja 

közötti kapcsolat alkalmazása erős savak és bázisok esetében. 

 A disszociációfok fogalma.  

 A pH és az oldatok oxónium-, illetve hidroxidion-koncentrációja, 

valamint a disszociációfok közötti kapcsolat alkalmazása gyenge 

savak és bázisok esetében, egyszerűbb példákban. 

 

Elektrokémia A standardpotenciál és galvánelemek elektromotoros ereje közötti 

kapcsolat alkalmazása.  

A Faraday-törvények alkalmazása. 
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Földrajz (Földünk és környezetünk) érettségi vizsga általános követelményei 

A vizsga formája 

Középszinten: írásbeli és szóbeli. 

Emelt szinten: írásbeli és szóbeli. 

A földrajz (Földünk és környezetünk) érettségi vizsga célja 

A középszintű tantárgyi érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

- rendelkezik-e a köznapi műveltség részét képező földrajzi-környezeti ismeretekkel; 

- képes-e összekapcsolni ismereteit a mindennapokban tapasztalható természeti, társa-

dalmi-gazdasági és környezeti jelenségekkel, folyamatokkal; 

- rendelkezik-e a földrajzi-környezeti szemlélet- és gondolkodásmód alapjaival; 

- képes-e eligazodni a témákhoz kapcsolódó információhordozókban, belőlük adatokat, 

tényeket megállapítani, tudja-e értelmezni az információkat, illetve tud-e levonni alapvető 

következtetéseket azokból; 

- jártas-e a különböző fajta térképeken közölt információk olvasásában, értelmezésében; 

- képes-e földrajzi ismereteiről logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott formá-

ban számot adni szóban és írásban; 

- képes-e egyszerű gyakorlati és alapvető számítási feladatok elvégzésére, az eredmé-

nyek értelmezésére. 

Az emelt szintű tantárgyi érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

- rendelkezik-e a felsőfokú tanulmányokhoz szükséges tantárgyi alapismeretekkel; 

- képes-e felismerni az ismeretanyag belső összefüggéseit, az egyes témakörök közötti 

kapcsolatokat; 

- tudja-e alkalmazni ismereteit a természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti je-

lenségek és folyamatok értelmezésében; 

- jártas-e a földrajzi-környezeti tartalmú információhordozók kiválasztásában és haszná-

latában, a bennük közölt információk feldolgozásában, értelmezésében; képes-e azokból 

következtetések levonására, összefüggések és törvényszerűségek megállapítására; 

- rendelkezik-e a több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő prob-

lémák, feladatok felismerésének és megoldásának képességével; 

- képes-e földrajzi ismereteiről logikusan felépített, szabatosan megfogalmazott formá-

ban számot adni szóban és írásban, illetve milyen szinten képes különböző típusú írásbeli 

feladatok megoldására; 

- képes-e a földrajzi-környezeti tartalmú információkkal kapcsolatos egyszerű vázlat-

rajzok, folyamatábrák, keresztmetszeti rajzok és térképvázlatok készítésére és azok értel-

mezésére. 

A vizsga sikeres teljesítéséhez szükség van az általános iskolában tanult tananyagrészek 

szintézisére és a középiskolában elsajátított ismeretek alapján történő újraértelmezésére. 

Tartalmi követelmények 

KÖZÉPSZINT 

Témakör Követelmények 

1. Térképi ismeretek 

 A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai. 

 

A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt informáci-

ók leolvasása, az egyszerű összefüggések feltárása és alkal-

mazása. 
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 Helymeghatározás a térképen, távolságmérés és -számítás. 

 Az űrtérképezés gyakorlati jelentősége. 

 Földrajzi és környezeti elemek azonosítása űrfelvételeken. 

2. Kozmikus környezetünk 

 
A Naprendszer felépítése és annak földi következményei. A 

Nap. 

 A Föld mozgásai és azok következményei. 

 
A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati fela-

datok megoldása. 

 Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati vonatkozásai. 

3. A geoszférák földrajza 

A kőzetburok 
Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb eseménye-

ikben. 

 Égitestünk gömbhéjas szerkezete. 

 A kőzetlemezek és mozgásuk következményei. 

 A Föld nagyszerkezeti egységei. 

 A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a felszínformák. 

 
A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése, gazdasági 

hasznosíthatóságuk. 

A levegőburok A légkör szerkezete, anyagi felépítése. 

 
A légkörben lezajló folyamatok és törvényszerűségeik, az 

éghajlati elemek közötti kölcsönhatások. 

 Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban. 

 
Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok meg-

oldása. 

 
Az időjárás-jelentések értelmezése, a változások okainak ma-

gyarázata. 

 
A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség követ-

kezményei. 

A vízburok A vízburok tagolódása és a víz körforgása. 

 
Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, gazdasági jelen-

tőségük. 

 
A felszíni és felszín alatti víztípusok, hasznosíthatóságuk le-

hetőségei. 

 A vízgazdálkodás főbb tevékenységei. 

 
A vízellátás és a vízszennyezés helyi, ill. az egész bolygóra 

kiható problémái, megoldási lehetőségek. 

 A víz és a jég felszínformáló tevékenysége. 

A talaj 
A talaj természeti és gazdasági jelentősége, a talajpusztulás és 

következményei. 

4. A földrajzi övezetesség 

 A szoláris és a valós éghajlati övezetek. 

 

A földrajzi övezetek, övek, területek/vidék elhelyezkedése, 

hasonló és eltérő vonásai, a gazdálkodás jellemzői, a környe-

zeti problémák. 

 A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata. 

5. Népesség- és településföldrajz 
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A Föld népességnövekedésének időbeli alakulása, okai, kör-

nyezeti következményei. 

 A népesség szerkezete. 

 
A népesség térbeli eloszlását meghatározó legfontosabb té-

nyezők, a területi megoszlás különbségei. 

 
Az urbanizáció és a népességmozgások vonásai és következ-

ményei. 

 Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai. 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

A világgazdaság A világgazdaság ágazati felépítése. 

 
A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb muta-

tók. 

 A fejlettség területei különbségei. 

 A piacgazdaság működésének elve. 

 
A jelentősebb nemzetközi gazdasági és pénzügyi tevékenysé-

gek és szervezetek. 

 
A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb 

irányai, résztvevői. 

 A globalizáció. 

 Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió példáján. 

A gazdasági ágazatok 
A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok 

változása. 

 A gazdasági szerkezetváltás folyamata. 

 A mezőgazdaság termelés jellemzői. 

 
Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási tenden-

ciái. 

 Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel. 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 

 
Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági jel-

lemzőik szerint. 

 
A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és 

változó szerepük a világgazdaságban. 

 
A különböző egyedi szerepköröket betöltő országcsoportok és 

országok földrajzi jellemzői. 

8. Magyarország földrajza 

 Magyarország földrajzi helyzete. 

 
Hazánk természeti adottságai és erőforrásai, a medencejelleg 

érvényesülése. 

 

Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei. A 

népesség nemzetiségi összetételének változásai és következ-

ményei a Kárpát-medencében. 

 

Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. A gazdaság fő 

ágai, ágazatai, területi és szerkezeti átrendeződése, annak okai 

és társadalmi-gazdasági következményei. 

 
Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Hazánk idegenforgal-

ma. 

 A hazai tájak és régiók eltérő természetföldrajzi és társadalmi-



Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programja – 2016 

 

161 

 

 

gazdasági képének bemutatása. 

 
Hazánk környezeti állapota, legfőbb természeti, kulturális és 

környezeti értékei, gazdasági eredményei. 

 
A lakóhely és a régió természeti, társadalmi-gazdasági jellem-

zői. 

9. Európa regionális földrajza 

 Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe. 

 
Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellem-

zői. 

 

Az európai országok szerepe a kontinens, illetve a világ gaz-

daságában. Társadalmi-gazdasági adottságaik közös és eltérő 

vonásai, jellemzői. 

 

Az Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági alapjai, 

működésének jellemző földrajzi vonásai. Egyes területeinek 

és országainak hasonlóságai és különbségei. 

 
A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásukra 

tett törekvések Európában. 

10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

 
Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és társa-

dalmi-gazdasági jellemzői, tipikus tájaik. 

 

Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a világ-

gazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportok és or-

szágok. 

 
Példák a társadalom természeti környezetbe való beavatkozá-

sára az egyes földrészeken. 

11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

 
A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának termé-

szeti, társadalmi-gazdasági okai. 

 Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetőségeire. 

 

EMELT SZINT 

Témakör Követelmények 

1. Térképi ismeretek 

 A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai. 

 

A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt infor-

mációk leolvasása, az egyszerű összefüggések feltárása és 

alkalmazása. 

 
Helymeghatározás a térképen, távolságmérés- és számítás, 

metszetszerkesztés. 

 Az űrtérképezés módszerei és gyakorlati jelentősége. 

 
Földrajzi és környezeti elemek azonosítása űrfelvételeken, 

információk leolvasása űrfelvételekről. 

2. Kozmikus környezetünk 

 A csillagászat történeti fejlődésének jelentős állomásai. 

 A Naprendszer felépítése és annak földi következményei. 
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A Nap szerkezete és a szférák jelenségeinek hatása a földi 

életre. 

 A Föld mozgásai és azok következményei. 

 
A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati 

feladatok megoldása. 

 Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati vonatkozásai. 

3. A geoszférák földrajza 

A kőzetburok 
Tájékozódás a földtörténeti időegységekben és főbb ese-

ményeikben. 

 
A környezeti feltételek változásának hatása a felszín és az 

élővilág fejlődésére. 

 A földtörténeti kormeghatározás néhány elve. 

 
Égitestünk gömbhéjas szerkezete, a geoszférák közötti 

kapcsolatok. 

 A kőzetlemezek és mozgásuk következményei. 

 A Föld nagyszerkezeti egységei. 

 
A lemez-tektonikai folyamatok szerkezeti következmé-

nyei, összefüggései az ásványkincsek elhelyezkedésével. 

 
A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a felszín-

formák. 

 
A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése, gazda-

sági hasznosíthatóságuk. 

 A kőzetek anyagainak körforgása. 

A levegőburok A légkör szerkezete, anyagi felépítése és annak változásai. 

 
A légkörben lezajló folyamatok és törvényszerűségeik, az 

éghajlati elemek közötti kölcsönhatások. 

 Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban. 

 
Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok 

megoldása. 

 
Az időjárás-jelentések értelmezése, a változások okainak 

magyarázata. 

 Az időjárás-változások biológiai hatásai. 

 
A legfőbb felhőtípusok összefüggései az időjárási jelensé-

gekkel. 

 
Az általános légkörzés vízszintes és függőleges összetevő-

inek kapcsolata. 

 A légkör egységes rendszerként való működése. 

 
A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség kö-

vetkezményei. 

A vízburok 
A vízburok tagolódása és a víz körforgása. A vízkörzés és 

a légkörzés kapcsolata. 

 
Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, természeti 

erőforrásai, gazdasági jelentőségük. 

 
A felszíni és felszín alatti víztípusok, kialakulásuk, hasz-

nosíthatóságuk lehetőségei. 

 A vízgazdálkodás főbb tevékenységei. 

 A vízellátás és a vízszennyezés helyi, ill. az egész bolygó-
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ra kiható problémái, természeti és társadalmi-gazdasági 

következményei, megoldási lehetőségek. 

 A víz és a jég felszínformáló tevékenysége. 

A talaj 
A talaj keletkezése. A talaj gazdasági jelentősége, a talaj-

pusztulás okai és következményei. 

A geoszférák kölcsönhatásai 
A geoszférák közötti összefüggések bemutatása példák 

segítségével. 

 

A geoszférák legfőbb környezeti problémáinak társadal-

mi-gazdasági és szemléleti okai. Következményeinek, 

megelőzési és megoldási lehetőségeinek bemutatása pél-

dák alapján 

4. A földrajzi övezetesség 

 
A szoláris és a valós éghajlati övezetek közötti különbsé-

gek. 

 

A földrajzi övezetek, övek, területek/vidék elhelyezkedé-

se, hasonló és eltérő vonásainak kialakulása és bemutatá-

sa, a gazdálkodás jellemző vonásai, a környezeti problé-

mák. 

 A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata. 

 
A természeti erőforrások övezetes elrendeződésének bizo-

nyítása. 

 
A földrajzi övezetesség és az eltartóképesség összefüggé-

sei. 

5. Népesség- és településföldrajz 

 
A népesedési szakaszok. A Föld népességnövekedésének 

időbeli alakulása, okai, környezeti következményei. 

 A népesség szerkezetének változásai. 

 
A népesség térbeli eloszlását meghatározó legfontosabb 

tényezők, a területi megoszlás különbségei. 

 
Az urbanizáció és a népességmozgások összefüggései és 

következményei. 

 
Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk és át-

alakulásuk okai, a települések kapcsolatai. 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

A világgazdaság A világgazdaság ágazati felépítése. 

 
A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb 

mutatók. 

 A fejlettség területei különbségei. 

 A piacgazdaság működésének elve. 

 

A jelentősebb nemzetközi gazdasági, pénzügyi tevékeny-

ségek, szervezetek, szerepük a világ- és a nemzetgazdasá-

gi folyamatokban. 

 

A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem 

kialakulásának folyamata, főbb irányai, résztvevői. A glo-

balizáció. 

 
Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió és 

egyéb regionális együttműködések példáján. 



Az Aranykéz Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Pedagógiai Programja – 2016 

 

164 

 

 

 
A működőtőke áramlásának legfontosabb irányai és hatá-

sai a gazdasági fejlődésre. 

 
A mindennapi élet jellemző gazdasági folyamatainak fel-

ismerése példák alapján. 

A gazdasági ágazatok 
A gazdasági ágazatok jelentőségének változásai példák 

alapján. 

 
A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok 

változása. 

 A gazdasági szerkezetváltás folyamata. 

 A mezőgazdaság termelés jellemzői. 

 
Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási 

tendenciái. 

 Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel. 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és or-

szágok 

 
Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági 

jellemzőik szerint. 

 

A világgazdasági központok és a peremterületek kialaku-

lása, területi átrendeződésük, eltérő és változó szerepük a 

világgazdaságban. 

 Függőségi viszonyok a világgazdaságban. 

 

A különböző egyedi szerepkörök kialakulásának okai. Az 

egyedi szerepet betöltő országcsoportok és országok föld-

rajzi jellemzői, jelentőségük a világgazdaság működésé-

ben. 

8. Magyarország földrajza 

 Magyarország földrajzi helyzete. 

 
Hazánk természeti adottságainak és erőforrásainak kap-

csolata, a medencejelleg érvényesülése. 

 

Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei. A 

népesség nemzetiségi összetételének változásai és követ-

kezményei a Kárpát-medencében. 

 
Hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének történelmi hát-

tere, a térszerkezet változásának tendenciái. 

 

Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. A gazda-

ság fő ágai, ágazatai, területi és szerkezeti átrendeződése, 

annak okai és társadalmi-gazdasági következményei. 

 
Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. A regionális 

együttműködés lehetőségei a Kárpát-medencében. 

 Hazánk idegenforgalma. 

 

A hazai tájak és régiók eltérő természetföldrajzi és társa-

dalmi-gazdasági képének bemutatása. A regionális fejlett-

ségi különbségek okai és következményei. 

 
A környezetgazdálkodás hazai elvei és alkalmazásának 

lehetőségei. 

 
Hazánk környezeti állapota, legfőbb természeti, kulturális 

és környezeti értékei, gazdasági eredményei. 
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A lakóhely és a régió természeti, társadalmi-gazdasági 

jellemzői. 

9. Európa regionális föld-

rajza 
Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe. 

 
Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jel-

lemzői. 

 

Az európai országok szerepének bemutatása a kontinens, 

illetve a világ gazdaságában. Közös és eltérő társadalmi-

gazdasági adottságaik magyarázata, azok következményei. 

 

Az Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági 

alapjai, működésének földrajzi vonásai, a bővítés lehető-

ségei és korlátai. Egyes területeinek és országainak hason-

lóságai és különbségei. A tagországok közös és nemzeti 

érdekeinek bemutatása, a hasonlóságok és a különbségek 

okainak magyarázata. 

 
A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásuk-

ra tett törekvések Európában. 

10. Az Európán kívüli 

földrészek földrajza 

Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és tár-

sadalmi-gazdasági jellemzői, tipikus tájaik. 

 

Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a vi-

lággazdaságban kiemelkedő jelentőségű országcsoportok 

és országok, szerepük változásai. 

 
Példák a társadalom természeti környezetbe való beavat-

kozására az egyes földrészeken. 

11. A globális válságprob-

lémák földrajzi vonatkozá-

sai 

A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának ter-

mészeti, társadalmi-gazdasági okai. 

 
A túlnépesedés, a termelés és a fogyasztás regionális tár-

sadalmi következményei és azok megoldási lehetőségei. 

 
Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetősé-

geire. 

 
A környezetvédelem nemzetközi szervezetei, az egyezmé-

nyek legfőbb céljai és elvei. A fenntartható fejlődés. 

 

 

Művészettörténet tantárgy érettségi követelményei 

 

 

A vizsga szintjei és formája 
Középszinten: szóbeli. 

Emelt szinten: szóbeli. 

A művészettörténet érettségi vizsga célja 
A művészettörténet érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

- készségszinten felismeri-e a leghíresebb, legkiemelkedőbb alkotásokat, azaz a megfe-

lelő mennyiségű vizuális ismeret birtokában van-e, 

- rendelkezik-e azzal a jártassággal, hogy meghatározza az egyes alkotások, mely kor-

szakhoz, mely stíluskörhöz tartoznak. 

A középszintű érettségi vizsga esetén a cél lemérni, hogy a tanuló 
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- rendelkezik-e a választott tantárgyból egy általános ismeretanyaggal, kellő mértékű 

jártassággal a fogalomalkotás és az elemzés terén, 

- ismeri-e az adott stíluskorszakok, stílusirányzatok legfontosabb jellemzőit, 

- felismeri-e a legfontosabb alkotásokat, 

- képes-e arra, hogy azokat stíluskritikai módszerekkel elhelyezze a művészettörténet 

korszakaiban, 

- az egyes művek elemzése során önállóan ki tudja-e fejteni a stílus, a forma - funkció és 

a forma - tartalom összefüggéseit, 

- képes-e arra, hogy az elsajátított ismeretek segítségével tájékozódjon a különböző mű-

vészeti ágak, művészeti műfajok és stílusok között, felismeri-e és értelmezni tudja-e az 

idetartozó alkotásokat. 

Az emelt szintű érettségi vizsga célja a tanuló készségeinek és jártasságának mérésén 

felül, hogy felkészítse a felsőfokú szakirányú továbbtanulásra. 

Az emelt szinten a vizsga célja lemérni, hogy a tanuló: 

- érti-e az összefüggéseket művészeti műfajok és a társművészetek, az irodalom és a tör-

ténelem között, 

- képes-e az ismereteit komplexen, az összefüggéseket értelmezve, azokat önállóan al-

kalmazni egy probléma megoldásánál, 

- rendelkezik-e azon képességgel, hogy az egyes korszakok és stílusok jellemző vonásait 

egymással összehasonlítsa, 

- meg tud-e határozni egy számára ismeretlen művet kizárólag stílusjegyei alapján, és 

elhelyezni azt a művészettörténet stíluskorszakaiban, 

- ismeri-e a mű létrehozásában szereplő kulturális és személyi tényezőket, és ezeket az 

elemzés során feltudja-e használni. 

 

 

Az érettségi vizsga tartalmi követelményei 

Az emelt szintű követelmények oszlopa csak a középszintet kiegészítő követelményeket 

tartalmazza. 

Készségek, képessé-

gek 

Követelmények  

a középszintű érettségi vizsgán 

Követelmények kiegészítése  

az emelt szintű érettségi vizsgára 

Vizuális eszközök faj-

táinak felismerése és 

helyes használata a 

képelemzések során 

A vizuális közlés eszközeinek 

(pont, vonal, sík, felület, tónus, 

szín, kompozíció) felismerése és 

használata az elemzés során. 

A szerkezet, motívum, jelkép, rit-

mus felismerése a műveknél és 

történeti fejlődésének ismerete, a 

párhuzamok elemzésénél ezek 

használata. 

 
Térábrázolási módok felismeré-

se. 

A térábrázolási módok ismerete és 

összehasonlító értelmezése az 

elemzés során. 

 

A vizuális minőségek (tó-

nus/szín; alak/forma; textú-

ra/faktúra /struktúra) ismerete és 

megkülönböztetése. 

 

 

A látványértelmezésben szerepet 

játszó tényezők (nézőpont, ará-

nyok) ismerete és alkalmazása. 

 

 
A színharmóniák, színkontrasz-

tok (fény- 

A kontrasztok kiemelő szerepének 

elemző vizsgálata a konkrét példán 
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árnyék, hideg-meleg, komple-

menter, szimultán, magában va-

ló, mennyiségi, minőségi) felis-

merése. 

keresztül. 

 

A vizuális eszközök jelentését 

meghatározó összefüggések, a 

kontextus felismerése és értel-

mezése az elemzés során. 

 

Művészeti technikák 

A művészetben használt alkotói 

technikák felismerése. A művé-

szi kifejezésben betöltött szere-

pének ismerete. 

A technikák leíró jellegű ismerete, 

az eljárás lépéseinek ismerete. 

A tömegkommuniká-

ció és média eszközei 

A tömegkommunikáció eszköze-

inek és formáinak ismerete. 

A tömegkommunikáció működési 

hatásrendszerének ismerete. 

 
A fotó és a mozgókép műtípusa-

inak ismerete. 

A mozgóképi kifejezés eszközei-

nek (montázs, kameramozgás, 

képkivágás, nézőpont, világítás, 

hang és képkapcsolat) ismerete. 

Tárgy és környezeté-

nek kapcsolata 

A különböző művészeti korok-

ból és kultúrákból származó tár-

gyak, objektumok stílusjegyei-

nek ismerete, ezek alapján törté-

nő besorolása, funkció- és for-

maelemzése. 

A tárgy, a fogyasztói szokás és az 

életmód közötti kapcsolat értelme-

zése az elemzés során. 

Művészeti ágak, mű-

fajok 

A művészeti ágak (képzőművé-

szet, építészet, iparművészet) 

legfontosabb jellemzőinek isme-

rete. 

A képzőművészeti műfajok is-

merete. 

 

Művészettörténeti kor-

szakok, stíluskorszak-

ok és művészetföldraj-

zi területek 

A legfontosabb jellemzők isme-

rete. 

A legfontosabb jellemzők össze-

hasonlító elemzése. 

 

A legfontosabb alkotások és 

alkotók ismerete, felismerése és 

stílusmeghatározása. 

Kormeghatározás évszázados pon-

tossággal. 

 

A műelemző módszerek (stílus-

történeti, forma-funkció, forma-

tartalom, összehasonlító ikonog-

ráfia) ismerete és használata az 

elemzés során. 

A műalkotás kompozíciós elren-

dezésének felismerése, a kompozí-

ció vonalainak bemutatása. 

 
A művek tárgyi- és kulturális 

összefüggéseinek felismerése. 

Az összefüggések felhasználása az 

elemzés során. 

 

A műalkotás létrehozásában sze-

replő tényezők (kulturális kör-

nyezet, megrendelői igény, tech-

nikai feltételek, alkotói beállí-

tottság) ismerete. 

A műalkotás létrehozásában sze-

repet játszó tényezők összefüggé-

seinek értelmezése és felhasználá-

sa az elemzés során. 
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Őskor művészete 

Az őskori ember művészete: 

építészet, szobrászat, barlangfes-

tészet. 

Az őskori ember tárgykultúrája, a 

fazekasság emlékei. 

Mezopotámia művé-

szete 

Az ókori mezopotámia népeinek 

művészete (sumer, akkád, Babi-

lon, asszír, perzsa). 

 

Egyiptom művészete 
Az ókori Egyiptom építészete, 

szobrászata, festészete. 
A dinasztiák előtti kor művészete. 

Görög művészet 
Az ókori görögség építészete, 

szobrászata, iparművészete. 
Prehellén művészet. 

Római művészet 

Az ókori Római birodalom épí-

tészete, szobrászata, festészete, 

iparművészete. 

Etruszk művészet. 

 
Pannónia provincia művészetei 

emlékei. 
 

Ókeresztény művészet 
Katakombák művészete, kora 

keresztény építészet. 
 

Bizánc és az iszlám 

világ művészete 

Bizánc építészete, mozaikfesté-

szet. 

A középkori orosz (pravoszláv) 

művészet. 

 
Az iszlám világ építészete és 

díszítőművészete. 
 

Népvándorláskor 
Népvándorlás-kori népek művé-

szete. 
 

 
Honfoglaló magyarság művésze-

te. 
 

Román kor művészete 
Az európai román kor építészete, 

szobrászata és festészete. 

Karoling- és Ottó-kori előzmé-

nyek. 

 
Magyar román kor művészeti 

emlékei. 
 

 A magyar koronázási jelvények.  

Gótika művészete 

Az európai gótika építészete, 

szobrászata, festészete és üveg-

festészete. 

Az angliai gótika művészete. 

 
A magyarországi gótika művé-

szeti emlékei. 
 

Reneszánsz 
Az itáliai reneszánsz építészete, 

szobrászata, festészete. 
 

 
A németalföldi és a német rene-

szánsz festészet és grafika. 
 

 
A reneszánsz Mátyás király ud-

varában. 
 

Barokk 
Az európai barokk építészet, 

szobrászat és festészet. 
A manierizmus Európában. 

 
A magyarországi barokk művé-

szeti emlékei. 

A rokokó kiemelkedő alkotói, al-

kotásai. 

Klasszicizmus és ro-

mantika 

Az európai klasszicizmus és 

romantika irányzatának építésze-

ti, szobrászati és festészeti emlé-

Francia forradalmi építészet. Bie-

dermeier, szentimentalizmus festé-

szete. 
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kei. 

 

A klasszicizmus és romantika 

művészeti emlékei Magyaror-

szágon. 

 

Realizmus 

A XIX. században jelentkező 

realista törekvések a festészet-

ben. 

 

 
Realista tendenciák Magyaror-

szág festészetében. 
 

Impresszionizmus és 

posztimpresszionizmus 

Az impresszionizmus, a 

neoimpresszionizmus és a poszt-

impresszionizmus festészetének 

törekvései, jelentős képviselőik. 

Plein air festészet Európában és 

Magyarországon. 

Századforduló művé-

szete: szimbolizmus, 

szecesszió 

Az európai századforduló művé-

szete, a szimbolizmus és a sze-

cesszió festészete, a szecesszió 

építészete és iparművészete. 

A Nabis csoport művészete. Az 

angliai Arts and Craft’s mozga-

lom. 

 

A magyarországi századforduló 

művészete; szecesszió, szimbo-

lizmus. 

A magyarországi századforduló 

hivatalos művészeti irányzatai: 

historizmus, akadémizmus, eklek-

tika. 

Avantgárd irányzatok 

a XX. század elején 

A fauve, expresszionista, kubis-

ta, futurista, dadaista irányzatok 

törekvései jelentősebb művésze-

ik és műalkotásaik Európában és 

Magyarországon. 

 

A XX. századi építé-

szet irányzatai 

A Bauhaus, De Stijl, funkciona-

lista, purista és organikus építé-

szet jellemzői. 

 

Művészet a két világ-

háború között 

A szürrealista iskola. A geomet-

rikus és a lírai absztrakció irány-

zatai Európában, jelentős képvi-

selőik és alkotásaik. 

A két világháború közti Magya-

rország művészeti csoportosulásai: 

Szentendrei iskola, KÚT, Római 

iskola és a Gresham-kör. 

Művészet a második 

világháború után 

Neoavantgárd irányzatok: 

informel (tasizmus, gesztusfesté-

szet, kalligráfia), tudományos, 

technicista irányzatok (Op-art, 

kinetika, minimal-art, post-

painterly abstraction, konceptuá-

lis művészet, land art, earth art, 

arte povera). 

Művészeti csoportok és irányzatok 

Magyarországon a második világ-

háború után. 

 

A Pop art és egyéb jelenségek 

(combine painting, assemblage, 

environment, Nouveau 

Realisme, hiperrealizmus). 

 

 

Transzavantgarde és posztmo-

dern művészeti irányzatok, kife-

jezési formák (akcióművészet; 

happening, performance, fluxus, 
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body art, process art, mail art, 

magánmitológiák, 

Spurensicherung). 

 

 

 
 


