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I. Intézmény alapadatai 
 

Az intézményhivatalos neve: Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneművészeti 

és Táncművészeti Szakgimnázium, Felnőttek Gimnáziuma 

és Szakközépiskolája 

Rövidített neve: Rajkó-Talentum Zene- és Táncművészeti Iskola, Felnőttek 

Középiskolája 

Az intézmény székhelye: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22. 

Az intézmény telephelyei:  3163 Karancsság, Kossuth L. u. 27. 

 2600 Vác, Nagymező u. 14. 

 6045 Ladánybene, Mester u. 48. 

 2133 Sződliget, Rákóczi u. 1-3. 

 3396 Kerecsend, Bereksori utca 2. 

 2623 Kismaros, Liget u. 37. 

 8125 Sárkeresztúr, Szent István u. 1. 

 2118 Dány, Szent Imre tér 1. 

 3044 Szirák, Petőfi u. 32. 

Intézmény tagintézménye: – 

OM azonosítója: 039907 

Létesítés napja: 1990. október 16. 

Nyilvántartásba vétel dátuma: nem ismert 

Alapító neve: Talentum Kulturális Alapítvány 

Alapító címe: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22. 

Fenntartó neve: Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány   

Fenntartó címe: 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22. 

Felügyeleti szervei:  

a) Szakmai törvényességi felügyelet: 

 Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány Kuratóriuma 

 1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22. 

b) Fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: 

Budapest Főváros Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Hatósági Főosztály 

Köznevelési Osztály 1056 Budapest, Váci utca 62-64. 

Bács-Kiskun Megye Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Hatósági és Igazságügyi Osztály 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 5. 

Nógrád Megye Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Hatósági Osztály 3100 

Salgótarján, Múzeum tér 1. 

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Hatósági Főosztály Hatósági 

Osztály 2030 Érd, Budai út 7/b. 

Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály, Hatósági, 

Osztály 3300 Eger, Kossut L. u. 9. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal, Hatósági Főosztály, 

Hatósági és Oktatási Osztály 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. 

Az intézmény típusa: többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény 

szakgimnázium 

felnőttek gimnáziuma 

https://www.google.hu/maps/place/%C3%89rd,+Budai+%C3%BAt+7,+2030/@47.3775868,18.9165513,17z/data=%213m1%214b1%214m5%213m4%211s0x4741e3e2505f553b:0xe2fce20d29d4ae30%218m2%213d47.3775868%214d18.91874
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szakközépiskola 

alapfokú művészeti iskola  

Az intézmény munkarendje: nappali, esti, levelező és más sajátos munkarend 

Az intézmény alapfeladata: szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

gimnáziumi nevelés-oktatás esti munkarend 

szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamai esti 

munkarend szerint 

felnőttoktatás (esti és más sajátos munkarend szerint) 

alapfokú művészetoktatás 

Az intézmény működési területe:  Magyarország teljes területe, határon túli magyar 

nemzetiséghez tartozó gyermekek oktatása. 

Az intézménybe feladat-ellátási helyenként felvehető maximális gyermek/tanulólétszám: 

Székhely: 

Szakgimnáziumi szakmai nevelés-oktatás 240 fő 

 ebből felnőtt oktatás 70 fő 

felnőttek gimnáziuma és szakközépiskolája 100 fő 

Alapfokú művészetoktatás 260 fő 

 zeneművészeti ág 110 fő 

 táncművészeti ág 150 fő 

Nógrád megyei 1. telephely (Karancsság) 

alapfokú művészetoktatás 150 fő 

Nógrád megyei 2. telephely (Szirák) 

alapfokú művészetoktatás 100 fő 

Pest megyei 1. telephely (Vác) 

alapfokú művészetoktatás 100 fő 

Pest megyei 2. telephely (Sződliget) 

alapfokú művészetoktatás 180 fő 

Pest megyei 3. telephely (Kismaros) 

alapfokú művészetoktatás 100 fő 

Pest megyei 4. telephely (Dány) 

alapfokú művészetoktatás 100 fő 

Bács-Kiskun megyei telephely (Ladánybene) 

alapfokú művészetoktatás 40 fő 

Heves megyei telephely (Kerecsend) 

alapfokú művészetoktatás 150 fő 

Fejér megyei telephely (Sárkeresztúr) 

alapfokú művészetoktatás 80 fő 

Összesen: 1 600 fő 

Az Intézmény évfolyamainak száma:  

Szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

párhuzamos művészeti képzés: 1/9 – 4/12 + 5/13. évfolyam 

ágazati képzés: 1/9 – 4/12 + 5/13. évfolyam 

kizárólag szakképzési évfolyamokkal: 1/13-2/14 – 3/15. évf.; 3/15 – 4/16. évf. 

Felnőttek gimnáziuma: 9 – 12 évfolyam 

Szakiskolások középiskolája 11 – 12. évfolyam 

Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamok 12 – 13. évfolyam 

Alapfokú művészetoktatás 2+6+4 évfolyam 



6 

 

Az intézmény feladata a következők szerint: 

alapfokú művészetoktatás 12 évfolyamon TEÁOR 8520 

zeneművészeti ág 

klasszikus zene: 

régi tanszak felosztás szerint (kifutó): 

zongora, hegedű, gordonka, furulya, gitár, cimbalom 2+6+4 évfolyamon 

brácsa (2+4)+2+4 évfolyamon 

klarinét, nagybőgő 2+4+4 évfolyamon 

magánének 1+6 évfolyamon 

új tanszak felosztás szerint: 

fafúvós tanszak – furulya, klarinét – 2+6+4 évfolyamon 

vonós tanszak – hegedű, gordonka – 2+6+4 évfolyamon, brácsa, nagybőgő – (1)+4+4 

évfolyamon 

akkordikus tanszak – cimbalom, gitár, ütő – 2+6+4 évfolyamon  

billentyűs tanszak - zongora 2+6+4 évfolyamon 

vokális tanszak 1+6 évfolyamon 

táncművészeti ág 

régi tanszak felosztás szerint (kifutó): 

társastánc, néptánc, klasszikus balett, moderntánc tanszakok 

új tanszak felosztás szerint: 

társastánc, néptánc, klasszikus balett, moderntánc tanszakok 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók integrált nevelését, oktatását 

intézményünk vállalja. 

Az intézmény kiemelt feladata:  

A cigány etnikumhoz tartozó tehetséges tanulók művészeti szakképzése, a tanulók művészeti 

szakvizsgára, valamint a művészeti pályára, felsőfokú művészetoktatási intézményekben való 

továbbtanulásra való felkészítése;  

A cigány tanulók pályaorientációja, integrált nevelése-oktatása, esélyegyenlőségük megteremtése, 

a cigány etnikum kultúrájának ápolása, a népi cigányzenei hagyományok átadása, magas művészi 

szinten való oktatása. 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás – párhuzamos művészeti szakképzés szakmai elméleti és 

gyakorlati oktatás: 
szakma-

csoport 
ágazat 

OKJ 

szám 
szakképesítés 

képzési 

idő 
évfolyam 

munka-

rend 

kifutó/ 

induló 

4 művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 
54 212 

08 

Szórakoztató zenész 

énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairányok 

4+1 év 
1/9.-

5/13 

N kifutó 

4 művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 
54 212 

08 

Szórakoztató zenész II. 

énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairányok 

4+1 év 
1/9.-

5/13 

N felmenő 

4 művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 
54 212 

05 

Klasszikus zenész 

billentyűs, húros/vonós szakmairányok 
4+1 év 

1/9.-

5/13. 

N kifutó 

4 művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 
54 212 

05 

Klasszikus zenész II. 

billentyűs, húros/vonós szakmairányok 
4+1 év 

1/9.-

5/13. 

N felmenő 

4 művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 
54 212 

09 

Táncos 

színházi táncos szakmairány 
4+1 év 

1/9.-

5/13. 

N kifutó 
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4 művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 
54 212 

09 

Táncos II. 

színházi táncos szakmairány 
4+1 év 

1/9.-

5/13. 

N felmenő 

4 művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 
54 212 

04 

Jazz zenész 

jazz-énekes, húros/vonós szakmairányok 
4+1 év 

1/9.-

5/13. 

N kifutó 

4 művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

- 
54 212 

04 

Jazz zenész II. 

jazz-énekes, húros/vonós szakmairányok 
4+1 év 

1/9.-

5/13. 

N felmenő 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: saját gyakorlati oktatási hely biztosításával 

ágazati képzés 9-12. évfolyamon (komplex szakmai érettségi + szakképesítés) 

szakma-

csoport 
ágazat OKJ szám szakképesítés 

képzési 

idő 
évfolyam 

munka-

rend 

kifutó/ 

induló 

4 Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII 

Előadóművészet 
51 345 05  

Előadóművészeti Program- és 

projektszervező 
4 év 1/9 - 4/12. N felmenő 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: saját gyakorlati oktatási hely biztosításával 

ágazati képzést követő szakképzés 13. évfolyamon (komplex szakmai érettségit követően) 

szakma-

csoport 
ágazat OKJ szám szakképesítés 

képzési 

idő 
évfolyam 

munka-

rend 

kifutó/ 

induló 

4 Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII 

Előadóművészet 
54 212 08 

Szórakoztató zenész II.  

(énekes szólista, fafúvós, billentyűs, 

ütős, húros/vonós szakmairányok) 

1 év 5/13. N felmenő 

4 Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII 

Előadóművészet 
54 212 05 

Klasszikus zenész II.  

(billentyűs, húros/vonós 

szakmairányok) 

1 év 5/13.. N felmenő 

4 Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII 

Előadóművészet 
54 212 09 

Táncos II.  

(színházi táncos szakmairány) 
1 év 5/13. N felmenő 

4 Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció 

XLII 

Előadóművészet 
54 212 04 

Jazz-zenész II.  

(jazz-énekes, húros/vonós 

szakmairányok) 

1 év 5/13. N felmenő 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: saját gyakorlati oktatási hely biztosításával 

érettségi után kizárólag szakképzési évfolyamokkal 

szakma-

csoport 
ágazat OKJ szám szakképesítés 

képzé

si idő 
évfolyam 

munka-

rend 

kifutó/ 

induló 

4  Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció XLII Előadóművészet 
54 212 08 

Szórakoztató zenész II. 

(énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairányok) 

2 év 
1/13 - 

2/14. 
N felmenő 

4  Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció XLII Előadóművészet 
54 212 05 

Klasszikus zenész II.  

(billentyűs, húros/vonós szakmairányok) 
2 év 

1/13 - 

2/14. 
N felmenő 

4  Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció XLII Előadóművészet 
54 212 09 

Táncos II. 

 (színházi táncos szakmairány) 
2 év 

1/13 - 

2/14. 
N felmenő 

4  Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció XLII Előadóművészet 
54 212 04 

Jazz-zenész II.  

((jazz-énekes, húros/vonós szakmairányok)) 
2 év 

1/13 - 

2/14. 
N felmenő 

4  Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció XLII Előadóművészet 
55 212 07 

Szórakoztató zenész I.  

(énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairányok) 

2 év 
3/15 - 

4/16. 
N induló 

4  Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció XLII Előadóművészet 
55 212 05 

Klasszikus zenész I.  

(billentyűs, húros/vonós szakmairányok) 
2 év 

3/15 - 

4/16. 
N induló 
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4  Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció XLII Előadóművészet 
55 212 08 

Táncos I.  

(színházi táncos szakmairány) 
2 év 

3/15 - 

4/16. 
N induló 

4  Művészet, 

közművelődés, 

kommunikáció XLII Előadóművészet 
55 212 04 

Jazz-zenész I.  

((jazz-énekes, húros/vonós szakmairányok)) 
2 év 

3/15 - 

4/16. 
N induló 

3. oktatás IV. Pedagógia 54 140 02 Pedagógia és családsegítő munkatárs 2 év 1/13 – 2/14 E induló 

gyakorlati képzés megszervezésének módja: saját gyakorlati oktatási hely biztosításával 

felnőttek gimnáziuma és szakközépiskolája 

Képzés megnevezése 
Képzési 

idő 
Évfolyam 

munka-

rend 

kifutó/ 

induló 
Megjegyzés 

Felnőttek gimnáziuma 4 9 – 12. E induló 2018. szept. 01-től 

Szakiskolások középiskolája 2 11 – 12. E induló 
2018. szept. 01-től 

kifutó 2019. szept. 01-től 

Szakközépiskola érettségire 

felkészítő évfolyamok 
2 12 – 13. E induló 2019. szept. 01-től 

Fizika, kémia, biológia oktatás megszervezésének módja: együttműködési megállapodás keretében a 

„Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium” oktatási hely 

biztosításával. 

 

Alapfokú művészetoktatás 
 

SZÉKHELYEN (1074 Budapest, Rottenbiller u. 16-22.) 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb 

tanulólétszám, amelyet az alapfokú 

művészeti iskola fogadni képes 

zeneművészeti klasszikus zene 

fafúvós 

110 
akkordikus 

billentyűs 

vonós 

vokális 

táncművészeti 

balett 

150 
néptánc 

társastánc 

modertánc 

Nógrád megyei 1. TELEPHELYEN (3163 Karancsság, Kossuth L. u. 27.) 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb 

tanulólétszám, amelyet az alapfokú 

művészeti iskola fogadni képes 

zeneművészeti klasszikus zene 
fafúvós 

90 akkordikus 

vonós 

táncművészeti társastánc 60 
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Nógrád megyei 2. TELEPHELYEN (3044 Szirák, Petőfi u. 32.) 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb tanulólétszám, 

amelyet az alapfokú művészeti iskola fogadni képes 

zeneművészeti klasszikus zene 

fafúvós 

60 
vonós 

akkordikus 

billentyűs 

táncművészeti néptánc 40 

 

Pest megyei 1. TELEPHELYEN (2600 Vác, Nagymező u. 14.) 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb 

tanulólétszám, amelyet az alapfokú 

művészeti iskola fogadni képes 

táncművészeti társastánc 100 

Pest megyei 2. TELEPHELYEN (2133 Sződliget, Rákóczi u. 1-3.) 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb 

tanulólétszám, amelyet az alapfokú 

művészeti iskola fogadni képes 

zeneművészeti klasszikus zene 

fafúvós 

90 
vonós 

akkordikus 

billentyűs 

táncművészeti társastánc 90 
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Pest megyei 3. TELEPHELYEN (2623 Kismaros, Liget u. 37.) 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb 

tanulólétszám, amelyet az alapfokú 

művészeti iskola fogadni képes 

zeneművészeti klasszikus zene 

fafúvós 

50 
vonós 

akkordikus 

billentyűs 

táncművészeti társastánc 50 

Pest megyei 4. TELEPHELYEN (2118 Dány, Szent Imre tér 1.) 

Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. 

(VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb tanulólétszám, amelyet  

az alapfokú művészeti iskola fogadni képes 

táncművészeti 
néptánc 

100 
társastánc 

Bács-Kiskun megyei TELEPHELYEN (6045 Ladánybene, Mester u. 48.) 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 

27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb 

tanulólétszám, amelyet az alapfokú 

művészeti iskola fogadni képes 

táncművészeti társastánc 40 

Heves megyei TELEPHELYEN (3396 Kerecsend, Bereksori u. 2.) 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. 

(VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb 

tanulólétszám, amelyet az alapfokú 

művészeti iskola fogadni képes 

zeneművészeti klasszikus zene 

fafúvós 

60 
akkordikus 

billentyűs 

vonós 

vokális 

táncművészeti 
társastánc 

90 
modertánc 

Fejér megyei TELEPHELYEN (8125 Sárkeresztúr, Szent István u. 1.) 
Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. 

(VI. 10.) MKM rendelet alapján 

művészeti ág tanszak 
művészeti áganként a legmagasabb 

tanulólétszám, amelyet az alapfokú művészeti 

iskola fogadni képes 

táncművészeti néptánc 80 
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Az intézmény évfolyamainak száma, maximális tanulólétszáma/gyermeklétszáma: 

intézménytípus évfolyam munkarend maximális létszám 

szakgimnázium 

(csak székhelyen) 

1/9-4/12. 

1/13. 

1/13-2/14. 3/15-4/16. 

N  240 

felnőttek gimnáziuma és 

szakközépiskolája 

9 – 12. 

11 – 12. 

12 – 13. 

esti és más 

sajátos 

munkarend 

szerint 

 100 

alapfokú művészeti iskola 

(székhelyen és telephelyeken) 

1-2. előképző 

1-6. alapfokú 

7-10. továbbképző 

N  1 260 

Az intézményben a gyermekétkeztetés 

ellátásának módja:külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján 

Az intézmény gazdálkodásának módja: a fenntartó által biztosított kereten belül önállóan 

gazdálkodó intézmény 

Az intézmény nyilvántartási száma: 62. lt. szám 

Az intézmény jogállása: önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodással 

Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: 

a/ alapító kezdő vagyona 

b/ alapítványi és egyéb támogatások 

c/ intézmény bevételei 

d/ tandíj, térítési díj, szülői hozzájárulás 

e/ költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás 

f/ a fenntartó Alapítvány tulajdonát képező vagyon, amelyet ingyen bocsát az intézmény 

használatára 

Ingatlan:  

1074. Budapest, Rottenbiller u. 16-22. 

Helyrajzi szám: 33578, 33579, 33576 

Alapterület: 2.233 m2 

Tulajdonosa:  Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 

g/ bérlemény (határozott, vagy határozatlan idejű szerződés) 

3163 Karancsság, Kossuth L. u. 27.  

Helyrajzi szám: 184 

Bérelt alapterület: 170 m2 

Tulajdonosa: Karancsság és Szalmatercs Önkormányzatai 2/3 – 1/3 arányban 

Bérleti időtartam: határozatlan 

2600 Vác, Nagymező u. 14. 

Helyrajzi szám:. 

Bérelt alapterület: 99,3 m2 

Tulajdonosa:  Vác Önkormányzata 

Bérleti időtartam: határozatlan 
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A helyiséget a Rajkó Oktatás és Művészeti Alapítvány bérli, külön bérleti szerződés 

alapján.  

6045 Ladánybene, Mester u. 48. 

Helyrajzi szám: 387 

Bérelt alapterület: 300 m2 

Tulajdonosa:  Ladánybene Nagyközség Önkormányzata 

Bérleti időtartam: határozatlan 

2133 Sződliget, Rákóczi u. 1-3. 

Helyrajzi szám: 

Bérelt alapterület: 102 m2 

Tulajdonosa: Sződliget Önkormányzata 

Bérleti időtartam: határozatlan 

2133 Kismaros, Liget u. 37. 

Helyrajzi szám: 

Bérelt alapterület: 102 m2 

Tulajdonosa: Kismaros Önkormányzata 

Bérleti időtartam: határozatlan 

3396 Kerecsend, Bereksori utca 2. 

Helyrajzi szám: 

Bérelt alapterület: 752 m2 

Tulajdonosa: Kerecsend Önkormányzata 

Bérleti időtartam: határozatlan 

8125 Sárkeresztúr, Szent István u. 1. 

Helyrajzi szám: 884/2 

Bérelt alapterület: 300 m2 

Tulajdonosa:  Sárkeresztúr Község Önkormányzata 

Bérleti időtartam: 2015/2016. tanévtől számított hat évre 

2118 Dány, Szent Imre tér 1. 

Helyrajzi szám:  

Bérelt alapterület: 276 m2 

Tulajdonosa:  Dány Község Önkormányzata 

Bérleti időtartam: 2017/2018. tanévtől számított hat évre 

3044 Szirák, Petőfi u. 32. 

Helyrajzi szám:  

Bérelt alapterület:  m2 

Tulajdonosa:  Teleki József Általános Iskola és Szakközépiskola 

Bérleti időtartam: 2018/2019. tanévtől számított hat évre 

h/ álló és forgóeszközök: Az álló- és forgóeszközök a Rajkó Oktatási és Művészeti 

Alapítvány tulajdonában vannak, melyeket az Alapítvány térítésmentesen az iskola 

rendelkezésére bocsát. 
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Rendelkezés az intézmény feladatainak ellátását szolgáló vagyon felett: 

a/ az intézmény igazgatója önállóan jogosult rendelkezni a pedagógusok alkalmazásáról 

b/ az intézmény igazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant nem jogosult elidegeníteni 

c/ az intézmény igazgatója a vagyonnal és a kuratórium által évente jóváhagyott 

költségvetés szerint jogosult rendelkezni 

d/ az igazgató a rábízott vagyon felhasználásáról évente írásban beszámolót ad a 

fenntartónak 

e/ a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén látják el. 

Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok: 

a/ az intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet, vezető felelősség 

mellett 

b/ Az intézmény a fenntartó által megállapított költségvetési kereteken belül jogosult és 

köteles a következő feladatok ellátására:  

• bér- és munkaerő-gazdálkodás megszervezése, 

• tandíjjal és térítési díjjal kapcsolatos be- és kifizetések,  

• beszámolási kötelezettség,  

• adatszolgáltatás. 

c/ Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából – a fenntartó által 

megállapított éves költségvetési előirányzatok felett: az intézmény részjogkörrel 

rendelkezik. 

A gazdasági, pénzügyi feladatokat a fenntartó székhelyén látják el. 

d/ a gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó székhelyén látják el, az 

intézmény az adott költségvetési keretén belül önálló bérgazdálkodást folytat, de 

gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat 

Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

A fenntartói irányítás: 

A fenntartó az intézmény irányítását a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 

31. §-ban szabályozott módon látja el. A kuratórium alkalmazza az intézmény igazgatóját, 

kinevezése határozatlan időre szól. Az intézmény minden további alkalmazottja felett az 

igazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

A fenntartó gyakorolja a fenntartói jogosítványokat, illetve eleget tesz a közoktatási 

törvényben előírt fenntartói kötelezettségeknek. 

Az intézmény képviseletére jogosult: 
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Az intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt az igazgató képviseli, és gyakorolja 

mindazokat a jogokat, amelyeket a köznevelési törvény az intézmény vezetője részére előír. 

Az igazgató az ügyek meghatározott körére esetenként, vagy állandó jelleggel a képviseleti 

jogot átruházhatja. 

Az intézmény adószáma: 

18196274-1-42 

Az intézmény valamennyi pénzforgalmi számlaszáma: 

73200165-11290236 Kinizsi Bank Zrt. 

Jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, 

fenntartói határozatok száma és a döntést tartalmazó határozatok: 

Az intézményi átszervezéssel kapcsolatos fenntartói határozat a Rajkó Oktatási és Művészeti 

Alapítvány 4/2018.05.25., 5/2018.05.25., 6/2018.05.25., 7/2018.05.25., 8/2018.05.25., 

9/2018.05.25. és 10/2018.05.25. számú kuratóriumi határozata. 

Az aktuális alapító okirat hatályba lépésének időpontja, továbbá a fenntartói döntés dátuma 

és a határozat száma: 

Hatályba lépés dátuma: 2018. szeptember 1. 

Határozat száma: 10/2018.05.25. 

A fenntartói döntés dátuma: 2018. május 25. 

Alapító okirat kelte: Budapest, 2018. május 25. 

II. Nevelési program 

1.  Az iskola összetétele 
Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium 

többcélú, összetett intézmény. Különböző típusú iskolák képzik az intézmény tagozatait, szakmai 

egységeit: 

Alapfokú Művészeti Iskola (zene- és táncművészet) 

Szakgimnázium: 

- táncművészet:  

Táncos szakképzettséget nyújt színházi táncos szakmairány kifutó rendszerben 

Táncos I-II. szakképzettséget nyújt színházi táncos szakmairány induló rendszerben 

- zeneművészet:  

Szórakoztató-zenész szakképzettséget nyújt énekes szólista, fafúvós, billentyűs, 

ütős, húros/vonós szakmairány kifutó rendszerben 

Klasszikus zenész billentyűs, húros/vonós szakmairány kifutó rendszerben 

Jazz-zenész húros/vonós, jazz-énekes szakmairány kifutó rendszerben 

Szórakoztató-zenész I-II. szakképzettséget nyújt énekes szólista, fafúvós, 

billentyűs, ütős, húros/vonós szakmairány induló rendszerben 

Klasszikus zenész I-II. billentyűs, húros/vonós szakmairány induló rendszerben 
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Jazz-zenész I-II. húros/vonós, jazz-énekes szakmairány induló rendszerben 

Ágazati képzés: 

 Előadó-művészeti Program- és projektszervező 

Felnőttek gimnáziuma és szakközépiskolája  

  esti és más sajátos munkarend szerint 

Érettségi utáni képzés: 

táncos: 

Táncos szakképzettséget nyújt színházi táncos szakmairány kifutó rendszerben 

Táncos I-II. szakképzettséget nyújt színházi táncos szakmairány induló rendszerben 

zeneművészet:  

Szórakoztató-zenész szakképzettséget nyújt énekes szólista, fafúvós, billentyűs, 

ütős, húros/vonós szakmairány kifutó rendszerben 

Szórakoztató-zenész I-II. szakképzettséget nyújt énekes szólista, fafúvós, 

billentyűs, ütős, húros/vonós szakmairány induló rendszerben 

Klasszikus zenész I-II. billentyűs, húros/vonós szakmairány induló rendszerben 

Jazz-zenész I-II. húros/vonós, jazz-énekes szakmairány induló rendszerben 

pedagógia:  Pedagógiai és családsegítő munkatárs (54 140 02) (esti munkarend) 

Az intézmény a pedagógiai feladatokat, követelményeket a tantervi program és 

követelményrendszer alkalmazásával valósítja meg.  

Az iskola működésének középpontjában a tanulók közismereti és szakmai oktatása és nevelése áll. 

A tanulói utánpótlást részben az alapfokú művészeti iskola biztosítja.  

Szakgimnáziumunk a tanulók középfokú közismereti oktatását és érettségire, szakmai érettségire 

történő felkészítését biztosítja. 

Alapfokú növendékeink számára az alapfokú tanulmányok végén letett művészeti alapvizsga – 

egyben felvételi vizsgának is számít, amennyiben középfokú intézményünket választják 

tanulmányaik folytatásául. 

A táncos és zenész tanulók a szakmai megfelelés esetén, párhuzamosan felvételt nyernek az iskola 

közismereti évfolyamára is. A 12. évfolyam végén érettségi vizsgát, a 13. évfolyam elvégzése után 

szakmai képesítő vizsgát tesznek a kifutó rendszerünkben.  

Diákjaink a 2016-17-es tanévtől komplex szakmai érettségit és szakképesítést szerezhetnek 

felmenő rendszerben. 

A tanulók gyakorlati képzését a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány fenntartásában működő 

iskola saját feltételrendszerében biztosítja, szorosan együttműködve a Rajkó Művészegyüttes 

Nonprofit Kft-vel. 

Az intézmény országos beiskolázási hatáskörrel rendelkezik, de fogadja a határon túlról érkező 

nemzeti kisebbséghez, illetve a roma etnikumhoz tartozó tanulókat egyaránt.  

Az iskolát 1991-ben alapította a fenntartó a Talentum Kulturális Alapítvány.  

 

A zenei tagozat a cigányzene hagyományait ápolja, utánpótlást nevel a Rajkó zenekarba. 

Európában egyedül itt szerezhetnek népi cigányzenész szakképzettséget a tehetséges roma 

fiatalok, az alábbi szakokon: hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, cimbalom, klarinét, tánczene-

zongora (klasszikus alapokon). 

A színházi tánc tagozat az országban szinte egyedülállóan, a klasszikus balett és néptánc mellett 

modern tánc, színpadi tánc, modern társastánc, akrobatika, színészi játék, zeneismeret, tánc, - és 

balettelmélet és tánctörténet tárgyakban készíti fel a tanulóinkat.  
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A profil sikerességét jelzi, hogy végzett diákjaink a Fesztivál Balett, a Madách Színház, a Honvéd 

Együttes, az Experidance soraiban dolgoznak, illetve felvételt nyernek a Magyar Táncművészeti 

Főiskola pedagógus képző intézetébe. 

Végzett tanulóinknak lehetőségük van az elhelyezkedésre szakmai berkekben, és a szakirányú 

továbbtanulásra egyaránt. 

 

 

2.  Az iskola története 
 

Az intézmény létrejötte a KISZ Központi művészegyüttese több, mint 60 évvel ezelőtti 

megalakulásához vezethető vissza. Ennek keretében kezdte meg munkáját a Rajkó zenekar, amely 

a roma gyerekek tehetségéből és a képzés színvonalából következően hamarosan országos, majd 

nemzetközi hírre tett szert. A képzés zene és tánc fejlesztésére, tehetséggondozásra irányult. 

A Művészegyüttes része volt a Rajkó zenekarral párhuzamosan működő táncegyüttes is, mely az 

első évtizedekben kizárólagosan a néptáncra összpontosult, és csak a 80-as években szélesedett ki 

a kor követelményeinek megfelelően a tánc műfajának minden irányába. 

Fokozatosan fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a nevelés-oktatás akkor válik hatékonnyá, ha 

az együttes felvállalja a tanuló iskolaszerű képzését is. A Művészegyüttes biztosította a szakmai 

képzést, a tanulók általános iskolai tanulmányaikat a környékbeli általános iskolákban végezték. 

A KISZ megszűnése után, 1990-ben a nemzetközi hírű Rajkó zenekar hivatásos művészegyüttessé 

alakult, és csatlakozott hozzá a táncegyüttes is. E szervezeti lépéssel külön vált az intézményben 

az előadó-művészeti tevékenység és a művészeti képzés. Ezért második lépésként, szintén 1990-

ben a Talentum Kulturális Alapítvány megalapította a Talentum Nemzetközi Tánc- és 

Zeneművészeti Szakiskolát, megfogalmazva azt a pedagógiai célt, miszerint felvállalja a Rajkó 

zenekar és a táncegyüttes utánpótlásának iskolarendszerben történő képzését, feladatának tartva a 

tehetséges – legtöbbször halmozottan hátrányos helyzetű roma származású fiatalok felkarolását, 

szakképzéshez jutását. 

Ez a kezdeményezés tette lehetővé, hogy az intézmény továbbra is társadalmi és kulturális missziót 

teljesítsen az ország különböző településein felfedezett tehetséges roma gyermekek javára, 

másrészt a művészeti képzés és a művészeti produktivitás nem szakad el egymástól. 

Az iskola történetében kiemelkedő jelentőségű volt a 2000-es évek elején, amikor a vidéki 

kihelyezett alapfokú zene, és tánctagozatokat elindítottuk az ország különböző térségeiben. Döntő 

módon, olyan helyeken, ahol a lakosság, illetve az ott tanuló gyerekek roma származásúak voltak, 

és a helyben élők kb. 60-70 %-át alkották. Miért is volt szükség a kihelyezett tagozatok létre 

hozására? A rendszerváltás után a cigányság nagy része elveszítette munkáját, és ez által még 

jobban elszegényedett, és került többszörösen hátrányos helyzetbe. Ennek következtében 

gyermekeiket nem tudták a lakóhelyükön kívüli városokban taníttatni a felmerülő költségek 

miatt/utazási költség, kollégium, étkezés…stb./. Intézményünk az iskola megalakulásakor már 

egyik legfontosabb céljaként tűzte ki, hogy a roma gyerekek saját kultúrájukkal 

megismerkedhessenek, és akik tehetségesek kapjanak lehetőséget művészetük gyakorlására, 

illetve művésszé válásukra. A művészetoktatás a gyerekekre olyan jó hatással volt, hogy 

közismereti tanulmányi eredményeik is javultak, valamint iskolai hiányzásaik is nagy- mértékben 

lecsökkentek. A félévi, és év végi vizsgákat nyilvánossá tettük, ahol a szülők, és hozzátartozók 

nagyon büszkék voltak gyermekeikre a hallottak, és látottak alapján. Az évek során eljutottunk 

odáig, hogy ezek az általános iskoláskorú gyermekek különböző rendezvényeken önálló 

produkciókkal léphettek a közönség elé. A művészet közösség formáló szerepe hatott azokra a 

tanulókra is, akik ebben az oktatási formában nem vettek részt, de a sikerek után egyre többen 

jelentkeztek ők is. A települések polgármesterei, iskola igazgatói közös ügyünk büszke 
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szószólóivá váltak, és teljes mértékben támogatták tevékenységünket. Nem csak idehaza, de 

külföldön is felfigyelt a sajtó, és a televízió erre a nem mindennapi kezdeményezésünkre, amelyről 

filmet forgattak, és számtalan sajtó adott tudósítást. Az első telephelyünk Gyöngyöspatán 

működött, majd ezt követte Karancsság, Ladánybene, Vác, Sződliget, Kismaros, Kerecsend, 

Sárkeresztúr. Természetesen a kihelyezett tagozatokon roma, és nem roma származású gyerekek 

sajátítják el egyaránt a tánc, és zeneművészet különböző műfajait. A sikerre való tekintettel újabb 

tagozatokat áll szándékunkban létrehozni, evvel is hozzásegítve a többszörösen hátrányos helyzetű 

gyerekeket a művészetoktatás lehetőségéhez. Tisztában vagyunk azzal is, hogy csak a 

legtehetségesebb gyerekek léphetnek később a művészi pályára. Az alapfokú művészetoktatásnak 

azonban nem csak ez a célja. Másik fontos feladata, hogy a gyerekekkel szerettessük meg a 

művészeteket, ezzel is gazdagítva érzelem világukat. Reményeink szerint felnőtt korukban a 

kultúrát kedvelő, és szerető közönséggé válnak. Az általános iskola elvégzése után, a kiemelkedő 

tudású gyerekek felvételt nyerhetnek a Budapesten működő középfokú tánc, és zeneművészeti 

iskolánkba. Az iskola elvégzése után bekerülhetnek a professzionálisan működő Rajkó Zenekarba, 

és Tánckarba, valamint lehetőségük van további felsőoktatási képzésre. 

 

Iskolánk eredményei, szerepe a magyar művészetoktatásban és kultúrában 
 

Iskolánk az alap- és középfokú művészetoktatáson belül speciális feladatot: nevelést, oktatást, 

képzést, hagyományőrzést lát el. Különösen vonatkozik ez a zenei képzésre. 

A cigányzenészek évszázadokon keresztül apáiktól örökölték meg, sajátították el a mesterségbeli 

és zenei tudást. Amikor az urbanizáció felgyorsulásával, a modernizációval a cigányzene 

hagyományőrző szerepe hanyatlani kezdett és ezen értékei, veszni látszottak, akkor lépett színre 

Szigeti Pál – a Művészegyüttes, a Rajkó Zenekar, majd iskolánk megalapítója – aki összegyűjtötte 

az országból a tehetséges roma gyermekeket, fiatalokat, s maga mellé vette a legkiválóbb 

cigánymuzsikusokat, prímásokat, akik tudásuk átadásával művészi szintre emelték a cigányzene 

előadó-művészetét. 

A mesterségbeli tudás, a hagyományőrzés ettől kezdve szervezett keretben történt. Ez jelenleg is 

így van, de a kor követelménye és a mesterség becsülete megkövetelte, hogy a cigányzenész 

ugyanúgy megfeleljen a technikai zenei követelményeknek, mint többi zeneiskolás társai. 

Diákjaink ma már megfelelnek a Nemzeti Alaptantervben előírt követelményeknek.  

Tanulóink nem csupán országos zenei  tanulmányi versenyeken érnek el jó eredményeket, hanem 

az együttesek magas színvonalú művészi munkájában is képesek részt venni. A zenei eredmények 

között kiemelkedik az elmúlt időszakban Csemer Zsolt és Kállai János cimbalmos tanulók 

teljesítménye, akik 2006 márciusában a Rácz Aladár Országos Cimbalomversenyen I. helyezést 

értek el. Lakatos Arnold – országos prímásverseny győztes. Ökrös Róbert – országos 

prímásverseny győztes, Salasovics Norbert országos prímásverseny győztes, Danyi Richárd – 

országos prímásverseny győztes, Csorba Erik – országos prímásverseny II. helyezettje, Csemer 

Roland – országos prímásverseny II. helyezettje. 

2009. november 17. – A budapesti Vécsey János Kollégiumban megrendezett Középiskolások 

Közötti Zenei Tehetségkutató Verseny, első, másodi és harmadik díjai a Talentum iskola 

zenetagozat tanulóié: György Erik I. díj, Lakatos Arnold II. díj, Berki Tamás III. díj.  

Kamaracsoportunk a Budapesti Zeneiskolák Kamarazene Fesztiválján, iskolánk zenekara a 

Veszprémi Országos Fesztiválon kapott Nívó díjat. Elégedettség és büszkeség tölt el bennünket, 

amikor egy-egy hangversenytermi vagy operaházi meghívást kapnak legkiválóbb tanulóink. 

Kiemelkedő esemény volt az iskola kamarazenekarának és népi zenekarának önálló szereplése a 

Budapesti Tavaszi Fesztiválon 2005. és 2006. márciusában.  

2009-ben a VII. országos zenekari versenyen az Ifjúsági Rajkó zenekar külön-díjat kapott. 
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2011-2012: Czmorek Enrico Noel  III. helyezés – II. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyen 

Bécsben 2011. november 20-án. Tanára: ifj. Suki András. 

 

A viszonylag rövid iskolai múlt ellenére eredményesen működnek alapfokú társastánc osztályaink 

is. 1999-ben és 2000-ben a Budapesti Társastánc és Samba versenyen I. helyezést, illetve nívódíjat 

nyertek tanulóink.  

Szintén 2000-ben, a Miskolcon megrendezett Társastánc Versenyen ugyancsak I. helyezést értek 

el.  

Tanulóink egyre több helyen állják meg helyüket országos, és nemzetközi táncversenyeken, 

fesztiválokon. Különösen eredményesen működtek a színpadi tánc- társastánc tagozatos tanulóink, 

akik több alkalommal értek el első helyezést.  

A 2007-es év különösen kiemelkedő eredménye: Kirschner Gábor és Tóth Patrik tanulóink az 

országos bajnokság után, világbajnoki címet szereztek néptánc és show-tánc kategóriában, Las 

Vegasban.  

A 2008-as évben a művészeti iskolák részére szervezett, III. Országos Néptánc versenyen 

Kirschner Gábor 3. helyezést ért el.  

Várszegi Anett – „a legtehetségesebb” táncos címet kapta, mint különdíjat – (országos amatőr 

ifjúsági táncművészeti verseny), 2009-ben Vadady Ágnes díj – Szabó Gergő – néptánc 

koreográfia.  

2009 Országos Szakiskolák versenye Pécs, III. díj Takács Dorisz, moderntánc kategóriában és 

különdíj Szabó Gergő, balett kategóriában. 

Vadady Ágnes díj – Szabó Gergő – néptánc koreográfia. 

Országos Szakiskolák versenye Pécs, III. díj Takács Dorisz, moderntánc kategóriában és különdíj 

Szabó Gergő, balett kategóriában. 

 

Tanévenként 5-10 tanuló szerez iskolánkban szórakoztató zenész, 10-15 tanuló színházi táncos 

szakképesítést.  

Intézményünk működése iránt folyamatos az érdeklődés, elsősorban külföldről. Az iskolánkban 

folyó speciális zenei képzésről, nevelésről számos hazai tudósítás mellett riportot készített a belga, 

japán, ausztrál és francia televízió egyaránt. 

Kulturális vonatkozásban is számos elismerést vívott ki az iskola úgy belföldön, mint külföldön. 

Legfőbb értéknek a cigányzene évszázados hagyományainak őrzését, a mesterségbeli tudás 

átadását, megszerzésének lehetőségét tartjuk. Az élvonalbeli cigányzenészek, és zenekarok 

tagságának nagy többsége iskolánkban sajátította el a technikai zenei felkészültséget, 

mesterségbeli tudást. A Rajkó-Talentum Zeneművészeti és Táncművészeti Iskola az egész világon 

egyedülálló képző, és hagyományőrző intézménye a cigányzenének. Az oktatás szakmai 

hitelességét támasztja alá, hogy hangszeres tanáraink kb. 50-60%-a roma származású. 

Hatékonyságunkat növeli, hogy tőlük a tanulók látják maguk előtt a jó példát; és bíznak benne, 

hogy ők is eljutnak tanáraik szintjére. 

 

A tánc tagozat egyik alapfunkciója a Rajkó - Művészegyüttes utánpótlásának képzése, nevelése, 

amelyet a mai napig maradéktalanul ellátunk. 

Ugyanakkor szakmai sokszínűségével, egyedülállóan nagy választékával hívta fel magára a 

figyelmet, amelyet a táncművészet iránt megváltozó igény alakított. A médiában a műsorok 

struktúrája rendkívüli mértékben eltolódott a látvány, a revü irányába.  

A sokféle feladat alapvetően meghatározza, hogy sokoldalú tánctudással rendelkező táncosokra 

van szükség. Iskolánk e feladatoknak teljes mértékben megfelel. Mára a végzett és táncos 

szakképesítést szerzett tanulóink szinte valamennyi területen megtalálhatók. 
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Az UNESCO Magyar Nemzeti bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottságának alapján, 

A Rajkó-módszer: tehetséges roma gyerekek zenei képzése az alapoktól a színpadi 

előadóművésszé nevelésig,  felkerült a Szellemi kulturális örökség megőrzését szolgáló jó 

gyakorlatok nemzeti nyilvántartására. 

A Díjátadásra 2016. szeptember 16-án került sor ünnepélyes keretek között, ahol kihirdetik a 

jegyzékre vételt, és egyben átadták a felterjesztéseket benyújtó közösségek képviselőinek a 

nemzeti jegyzékre vételt elismerő dokumentumot. 
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3.  A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, 
feladatai, eszközei, eljárásai 
 

Küldetés-nyilatkozatunk 

Intézményünk olyan nevelési – oktatási - képzési rendszert kíván biztosítani, amely az érintett 

szülők, és tanulók teljes elégedettsége mellett biztosítja a társadalmi és gazdasági kihívásokra, a 

munkaerő-piaci elvárásokra való rugalmas reagálást. Diákjainkból olyan, önálló életkezdésre 

felkészült állampolgárt kívánunk nevelni, akik tudatosan képesek saját sorsukat irányítani és 

rendelkeznek azokkal a készségekkel, kompetenciákkal, amelyek a továbbhaladáshoz, a felnőtt 

életbe való beilleszkedéshez, a szakmatanuláshoz, a szakma megújításához és a munkavállaláshoz 

szükségesek. Szeretnénk elérni azt, hogy iskolánkban jól érezzék magukat partnereink, legelső 

sorban a tanulók, pedagógusok és a diákok szülei. 

Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, így nevünket minél 

szélesebb körben szeretnénk ismertté tenni az oktatásügyben. 

 

A fentiek megvalósulásához intézményünk olyan iskolává kíván válni:  

✓ amely gyorsan és hatékonyan tud reagálni a környezet igényeire és kihívásaira,  

✓ amelyben az élethosszig tartó tanulás igénye és feltételrendszere kialakul,  

✓ amely esélyt teremt a különböző hátrányokkal küszködő fiataloknak és fiatal felnőtteknek.  

✓ amelynek folyamatai szabályozottak és dokumentáltak, ennek következtében 

folyamatosan elemezhetők és javíthatók,  

✓ amelyben a nevelőtestület képes projektszemlélet alapján team munkában dolgozni.  

 

Olyan iskolává kívánunk válni, amelynek a pedagógusai ismerik és alkalmazzák  

✓ a legeredményesebb tanulásirányítási módszereket,  

✓ az információs és kommunikációs technikákat,  

✓ a kompetencia alapú képzés elveit és gyakorlati módszereit.  

✓ a diákok megszerezhetik a sikeres életpálya építéséhez szükséges kulcskompetenciákat,  

✓ elsajátíthatják a helyes viselkedési normákat, kialakul bennük a felelősségtudat, a munka 

szeretete, tisztelete,  

✓ megalapozhatják a legkorszerűbb elméleti és gyakorlati szakmai műveltségüket,  

✓ a személyiségüknek leginkább megfelelő tanulási stratégiát alkalmazhatják. 

 

Alapelvek 

Pedagógiai programunk a lelkiismereti és vallásszabadság, illetve vallási és világnézeti 

semlegesség, sokszínűség s elfogulatlanság alapján áll. 

Kiemelten fontosnak tartjuk a mesterségbeli tudás megszerzése mellett a szakmai és általános 

műveltség egyensúlyban tartását, mivel a művészeti képzés esetén az általános műveltség nemcsak 

a személyiség minél teljesebb kibontakoztatásának feltétele, és a szakmai műveltség alapja, hanem 

annak része is. 

Munkánk eredményessége érdekében tehát a tanórai és tanórán kívüli eszközök összetett 

alkalmazását helyezzük a középpontba, a műveltség értékeivel való sokféle találkozás eléréséért.  

A nevelés során kiemelten fontosnak tartjuk a tanulók közösségfejlesztő és önfejlesztő 

magatartásának alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi formák gyakoroltatását. A nem 

kívánatos tanulói magatartások leépítésére törekedni kívánunk. 

Összegezve pedagógiai alapelveink: 

✓ személyes példamutatás 

✓ nemzeti, lelki, érzelmi, hagyományőrző értékrendre való fogékonyság kialakítása 

✓ demokratikus értékrend megteremtése 

✓ európai, humánus értékrendre nevelés 
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✓ szakmaiság, profizmus 

✓ a személyiség fejlesztése a művészeteken keresztül 

✓ összefogás, közösségformálás, önfegyelemre nevelés 

 

Célok 

A tehetséges fiatalok kiemelése hátrányos helyzetükből, szakmai és emberi fejlődésük biztosítása, 

esetleges elszigeteltségük megszüntetése, értékes réteg kinevelése. 

Célunk, hogy a művészetoktatás (illetve az általa nyújtott tevékenységekkel), mint esztétikai és 

emocionális nevelés járuljon hozzá a sokoldalú, művelt, kreatív személyiség kialakításához.  

Célunk továbbá olyan napra kész általános és szakmai műveltség megszerzésének biztosítása, 

melynek birtokában a tanulók alkalmassá válnak az érettségi és a szakmai vizsgák letételére; ezt 

követően a szakirányú, művészeti pályákon való elhelyezkedésre. 

 Legtehetségesebb tanulóinkat a szakképzettség megszerzése mellett felsőfokú tanulmányokra 

készítjük fel. Az iskolában eltöltött közel egy évtized (alapfok + középfok) alatt az iskolai, 

intézményi struktúra különleges lehetőségeket és adottságokat biztosít tanulóinknak.  

A tehetségkutatás alapján felvételt nyert tanulók az egymásra épülő szinteken „házon belül” 

megszerezhetik azt a képesítést, amely megnyitja számukra a hivatásos zenész, illetve a táncos 

életpálya lehetőségeit, sőt művészeti együtteseinkben első munkahelyhez is juthatnak.  

A művészeti együttesek működése már képzés közben lehetőséget biztosít tanulóinknak 

felkészültségük, előmenetelük bemutatására, a szakmai, színpadi gyakorlat megszerzésére. 

Iskolánk működése és eredményei példát szolgáltatnak arra, hogy az inkluzív nevelésen és 

tanuláson keresztül tanulóink a művészeti képzés keretein belül, szilárd iskolai közösséget 

alkotnak. Legfőbb motiváció az egyéni képességek és tehetség kibontakoztatása mellett, a közös 

művészeti siker elérése.   

Összegezve céljaink: 

✓ kulturális értékeink megőrzése a zenei műveltség elsajátításával 

✓ kiemelés a hátrányos helyzetből a kultúra segítségével 

✓ az elszigeteltség megszüntetése 

✓ emberileg és szakmailag értékes réteg kinevelése 

✓ tehetséggondozás, felsőfokú tanulmányokra felkészítés 

✓ olyan táncos és zenész nemzedék kinevelése, akik a felsőoktatásban, a zenei és a színházi 

életben is sikeres pályát futhatnak be és a későbbiekben akár tanárként részt vehetnek a 

szakmai képzés színvonalának emelésében 

 

Feladataink: 

✓ inkluzív szemlélet kialakítása, elterjesztése 

✓ kulturális és társadalmi misszió teljesítése (tehetséges, de hátrányos helyzetű fiatalok 

felkarolása, kinevelése, kiemelése környezetükből)  

✓ hagyományőrzés (Pl.: népi cigányzenei kultúra, néptánc) 

✓ iskolánk biztosítsa a színpadi előadás élményét a tanulóink számára 

✓ az ország jó hírének keltése külföldi szerepléseken, útjainkon 

✓ elfogadó környezet kialakítása 

Eszközeink: 

✓ bekapcsolódás a profi együttesek munkájába – beilleszkedés, alkalmazkodás segítése, 

munkamorál kialakítása 

✓ versenyszellem kialakítása, ösztönzés a kiemelkedő tanulmányi munkára 

✓ fellépések biztosítása – szereplési rutin kialakítása 

 

Eljárásaink: 

✓ a tanulóink egy közösségben oktatása, nevelése - integráció 
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✓ az egymás iránti tolerancia  

✓ közös programok, szereplések a tánc és zenei tagozat összes alap- és középfokú növendéke 

számára  

✓ A tanulást és a hozzá fűződő gyakorlást nem feladattá, hanem a tanuló életének szerves 

részévé, örömforrásává kell tennünk 

✓ sikerélményhez juttatás a fellépéseken, szerepléseken keresztül 

Az iskolai nevelésben kiemelten fontosnak tartjuk a szakmai és érettségi vizsgákra való felkészítés 

feladatát. Ennek érdekében – a vizsgakövetelmények szabta határok között – különös figyelmet 

fordítunk az elsajátítandó tananyagtartalmak ésszerű mennyiségére, az önálló tanulói munka 

fejlesztésére. 

Mindezen feltételrendszerek megvalósulása megköveteli az egységes nevelési elvek 

érvényesülését. Az alapvető fejlesztési területek és nevelési célok - erkölcsi nevelés; nemzeti 

öntudat, hazafias nevelés; állampolgárságra, demokráciára nevelés; testi és lelki egészségre 

nevelés; fenntarthatóságra, környezettudatosságra való nevelés; gazdasági és pénzügyi nevelés – 

beépülnek az egyes tantárgyak fejlesztési követelményeibe, valamint a tanórán kívüli 

foglalkozások tartalmaiba és meghatározzák az egész iskolai nevelőmunka valamennyi 

formájának és eszközének tartalmát. 

4.  A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok 
 

Az iskolának – mint másodlagos szocializációs színtérnek – a személyiségformálásban betöltendő 

feladatköre az utóbbi évtizedekben jelentős változásokon ment át. A pedagógusi tevékenység 

ismeretátadói funkciója mindinkább differenciálódott. Az átadandó ismeret megsokszorozódott. 

A társadalmi problémák a családi körben is megjelentek és az ebből adódó hiányosságokat 

gyakorta pótolni, korrigálni kell az iskolában. A személyiségfejlesztésben, az önkép 

kialakításában, a kreativitás, a problémamegoldó képesség fejlesztésében, a csoportba való 

beilleszkedésben az osztálynak, mint közösségnek elsődleges szerepe van. A közösség a 

jellemformálásban, a veszélyeztetett helyzetben lévő tanulók védelmében az osztályfőnök, a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, továbbá a szaktanárok is fontos szerepet kapnak. 

Valamennyi nevelési és fejlesztési cél a Nemzeti Alaptantervben felsorolt kulcskompetenciák 

fejlesztésének segítségével valósulnak meg. 

 

Személyiségfejlesztést akkor végezhetünk eredményesen, ha ismerjük tanítványainkat, és 

tisztában vagyunk a kitűzött célokkal. Az rendszeres értékelés a személyiségfejlesztés 

legfontosabb eszköze, amelynek célja a direkt vagy az indirekt módon történő fejlesztés. Az 

értékelés alapja a tanítás-tanulás eredménye, a tanulói teljesítmény. Az értékelés során 

megfogalmazott siker és kudarc, illetve az ennek következtében átélt élmény a pozitív vagy 

negatív megerősítés az, amely majd módosítja a tanuló magatartását. A pozitív elismerés növeli 

annak a valószínűségét, hogy a jó teljesítmény ismét létrejön. 

A motiválást elsősorban azon tanulók esetében tartjuk fontosnak, akiknél nem alakult ki a stabil 

belső tanulási motiváció. 

Az értékelések során a tanulók számára megfogalmazhatjuk, hogy mit várunk el tőlük a jövőben, 

és hogyan tudnak megfelelni az elvárásoknak. (pl: az egyes tantárgyak követelményeinek, – a 

továbbhaladáshoz szükséges feltételeknek)  

Fejlesztő hatásúak még:  

✓ a koncerteken, tánc – és szakmai versenyeken való szereplések;  

✓ a közös előadásokon való együttműködések; 

 

Összegezve a személyiségformálással kapcsolatos alapelveink: 

✓ diák-centrikus tanári gondolkodás, 
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✓ felelősségteljes tanári magatartás 

✓ kudarctűrő, sikerre vágyó, s ennek érdekében tenni akaró, életvidám, közösségben is 

gondolkodó diák és tanár együttműködésének érvényesítése, 

✓ szervezett képzéssel és önképzéssel biztosított tájékozottság, sokoldalúság, 

✓ a személyes pozitív példamutatás mind a munkában, mind a hétköznapi életben, 

✓ az önálló értékrend kialakításának és a nyitott szemléletnek az elősegítése, 

✓ pozitív megerősítő ellenőrzési módszerre való törekvés, 

✓ fejlesztő értékelés kialakítása, mely igazságos, és hatékonyabb munkára ösztönöz, 

✓ önálló tevékenységre motiválás (ismeretszerzés, önképzés, önellenőrzés, önértékelés), 

alkotói műhelyek működtetése, újságszerkesztés, önképzőkör, kulturális produkciók, 

diákszínjátszás biztosítása, 

✓ a tanár-diák hatékony együttműködése (kooperáció, kommunikáció, konfliktuskezelés 

területén) 

 

A személyiség fejlődése szempontjából az általunk legfontosabbnak tartott pedagógiai feladatok, 

a feladathoz rendelt eszközök, módszerek: 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos iskolai feladatok területei: 

a) az értelem kiművelése ( kognitív kompetencia) 

b) segítő életmódra nevelése (szociális kompetencia) 

c) egészséges és kulturált életmódra nevelése (személyes kompetencia) 

d) a szakmai képzés alapozása (speciális kompetencia) 

A művészetoktatás ezen területek gondozására közel azonos súllyal biztosít teret, azonban 

képzésünkben az értelmi és a szakmai kompetencia kiművelése valamivel nagyobb hangsúlyt kap.  

A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét.  

Valljuk, hogy személyiséget formálni csak az egész személyiségre hatni tudó művészetek 

jelenlétével lehet. A művészetek táplálják a diákok kialakuló érzésvilágát, egyfajta minőségre való 

igényességet alakítanak ki bennük, így egyben szűrőként is szolgálnak az őket érő ingerözönben. 

A művészeti nevelés biztosítja a személyes tapasztalatszerzést, mint tanulási módszert. A tanulók 

élményszerűen tapasztalják meg a különböző stílusok és irányzatok sokszínűségét. A művészeti 

neveléssel lehetőséget biztosítunk arra, hogy minden tanuló élje át valamely területen a siker 

élményét, és ezzel fejlődjön önismerete és erősödjön egészséges önbizalma. 

 A személyiség fejlesztésre kiemelt lehetőséget biztosít az iskolánkban megvalósuló szalagavató, 

a nemzeti ünnepek, karácsonyi műsor, ballagási műsor, koncertvizsgák, bemutató műsorok, 

melyek során közös tánc illetve zenei produkciók kerülnek bemutatásra. Ezek a  művészeti 

tevékenységek és a különböző szakmai versenyek járulnak hozzá a személyiségük minél teljesebb 

kibontakozásához. 

5.  Az esélyegyenlőség biztosítása  
 

Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításának kötelezettségét először a 2003. évi 

CXXV. törvény írta elő. A törvény módosított változata a 2011. évi CLXXIV. számú törvény 

számos ponton többletfeladatot írt elő a közoktatás szervezésében, irányításában, működtetésében, 

feladatainak végrehajtásában közreműködők számára. A szabályozás célja a fenti 

jogszabályokban, egyezményekben foglaltak betartásának és betartatásának előmozdítása, 

elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő jogú személyként élhessen.  

A közoktatási intézményeknek az intézkedések meghozatalakor az esélyegyenlőség és az egyenlő 

bánásmód elvét mindig szem előtt kell tartaniuk éppúgy, mint a gyermekek elsődleges érdekét.  

Az egyenlő bánásmód elveinek tiszteletben tartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében 

támogatjuk azokat az intézkedéseket, melyeket a nevelőtestület, a szülői és diák-önkormányzati 

szervezet véleményének meghallgatásával hozunk.  
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Az intézményvezetés elkötelezettséget vállal, hogy a foglalkoztatás során megelőzi és 

megakadályozza a munkavállalók hátrányos megkülönböztetését. Ez kiterjed az alkalmazásra, a 

munkabérek, a jövedelmek, a juttatások, a képzés, a továbbképzés és egyéb ösztönzések 

meghatározására, az áthelyezés, a felmondás és egyéb foglalkoztatással összefüggő esetekre. 

Kiterjed továbbá a munkavállalók bárminemű, különösen koruk, nemük, családi állapotuk, 

nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk, politikai meggyőződésük és munkavállalói 

érdekvédelmi tevékenységük miatti diszkrimináció megelőzésére. 

Az esélyegyenlőség biztosítása nem korlátozhatja a tanuló közösség egészének, vagy másik 

tanulónak az esélyegyenlőség keretei között érvényre jutó hasonló jogait.  

Biztosítani kell diákjaink számára, hogy minden segítséget megkapjanak képességük, tehetségük 

kibontakoztatásához, személyiségük fejlesztéséhez és ismereteik korszerűsítéséhez. Ügyeik 

elintézésében méltányosan, humánusan, a többi gyermek érdekeinek mérlegelésével, a 

rendelkezésre álló lehetőségek közül a számukra legkedvezőbbet választva kell eljárni. 

A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

együttnevelése a befogadó oktatási stratégia részeként mindenekelőtt a feltételrendszer 

megteremtését és folyamatos fejlesztését jelenti. A figyelmet igénylő csoportba tartozó tanulók 

esetében ez a szociális hátrányok enyhítését, a beilleszkedési és magatartási nehézségekkel 

összefüggő pedagógiai tevékenységet a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatási 

programját, valamint a tehetség, képesség kibontakoztatást egyszerre valósítják meg az 

intézmények. A művészeti szakképzésben ennek a lehetősége hosszú idő óta jelen van és 

működnek is erre irányuló tevékenységek, programok ezekben az iskolákban. Bár a hátrányos 

megkülönböztetés a jelenlegi társadalmi környezet velejárója, a megkülönböztetés felszámolását 

a tolerancia erősítésével, szegregációmentességgel és a diszkrimináció tilalmával fontos, 

elsőrendű célnak tekintjük nevelő munkánk terén. A pedagógiai módszertani kultúra megújult és 

ez számos lehetőséget biztosít e célok eléréséhez. Amennyiben súlyos viselkedési zavarokat 

észlelünk, iskolapszichológus vagy a Gyermekjóléti Központ szakembereinek segítségét kérjük.  

Figyelmet fordítunk a tanulókra a közoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének 

biztosításán túl a nyelvórák differenciált módon történő oktatásával, a tanulás-módszertani és 

felzárkóztató foglalkozások bevezetésével. A kollégiumi ellátást igénylő tanulóinknak biztosítjuk 

az elhelyezésüket és a felzárkóztatás helyben történő megszervezését egyaránt. Versenyeken és 

pályázatokon is részt vehetnek tanulóink, a legtehetségesebbek emelt szintű előkészítő 

foglalkozásokon készülhetnek az érettségire.  

A lemorzsolódás gyakoriságának leküzdésére, személyes beszélgetéssel, egyéni motivációval, a 

fellépések ösztönző hatásával segítünk, így mérsékelhető az iskola elhagyás. 

Az egyenlő bánásmód alkalmazása során lehetőséget biztosítunk a tanulók és szüleik számára a 

jelen szabályozás, valamint az intézmény további szabályozásainak (pl.: Házirend) keretei között, 

hogy az egyenlő bánásmód alkalmazása során, amennyiben hátrányos megkülönböztetés érné 

őket, panasszal élhessenek, s ennek orvoslására minden, a hatályos jogszabályokban és 

intézményünk szabályozásában lefektetett jogukkal éljenek. Az egyenlő bánásmód megsértésének 

vélelme esetén a panaszt írásban, az igazgatóhoz kell benyújtani, aki a közoktatásról szóló törvény 

és további, vonatkozó jogszabályok keretei között vizsgálja ki azt, ad érdemi választ, hozza meg 

intézkedését. 
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6.  Az egészségfejlesztéssel összefüggő feladatok 
 

Az iskolánkba járó tanulók nagy része hátrányos helyzetű. A helyzetük a család szociális, 

kulturális különbségeiből, és gazdasági hátrányokból fakad. Sok a tanulási nehézséggel küzdő diák 

is. 

Elsődleges iskolai feladat a prevenció, az egészség megőrzése, felügyelete, a káros szenvedélyek 

elleni fellépés, és a felvilágosító tevékenység. 

 

Egészségfejlesztés, baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

Hazánk élenjáró az egészségtelen életmód, a hiányos prevenciós tevékenység, a káros környezeti 

és társadalmi tényezők, és a hiányos egészségkultúra tekintetében.  

A család mellett az iskolára hárul az a felelősség, hogy tanulóink minél szélesebb körében 

kialakuljon az igény az egészséges életmód iránt.  

Az egészségnevelő programunk célja 

hogy tanulóink: 

✓ minél nagyobb számban váljanak egészséges, káros szenvedélyektől mentes 

felnőttekké,  

✓ képesek legyenek objektíven felmérni saját egészségi állapotukat,  

✓ minél szélesebb körében kialakuljon a mozgás iránti igény, hogy a testedzés 

szükségletté váljon,  

✓ ismerjék meg az egészségüket veszélyeztető tényezőket, 

✓ ismerjék meg a betegségek megelőzésével kapcsolatos tudnivalókat és módszereket, 

✓ javuljon az életminőségük,  

✓ az egészségükért tegyék meg a lehető legtöbbet alkalmazva a megtanultakat,  

✓ fontos, hogy az itt töltött évek alatt a diákokban kialakuljon egyfajta 

egészségtudatosság.  

A tanulók ismerjék meg:  

✓ az egészségvédelem kiemelt kérdéseit;  

✓ az egészséges életvitelhez szükséges képességek fejlesztésének módjait;  

✓ a rendszeres fizikai aktivitás egészségmegőrzésben játszott szerepét;  

✓ az egészségre káros szokások (alkoholfogyasztás, dohányzás, inaktív életmód, helytelen 

táplálkozás, drogfogyasztás) élettani és pszichés hatásait;  

✓ a stressz- és feszültségoldó gyakorlatok szerepét a testi-lelki kiegyensúlyozottság 

elérésében;  

✓ a társas kapcsolatok egészségi-etikai kérdéseit.  

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása 

 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása tanírási órákon belül (osztályfőnöki, biológia és 

szakmai óra) valósul meg iskolánkban. Az iskolai elsősegélynyújtás oktatásának legfőbb célja:  

✓ életkoruknak megfelelően tudjanak dönteni baleseti helyzetekben;  

✓ tudjanak segítséget kérni, ha szükséges;  

✓ alapvető ellátást tudjanak nyújtani;  

✓ tudják elkerülni a balesetet előidéző helyzeteket. 

Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításának formái: szakmai órákon a munkahelyi 

egészség és biztonság tantárgyon belül; biológia és testnevelés órákon, osztályfőnöki órákon, és 

egészségnapon szakemberek segítségével. 

 

Kiemelt feladataink az egészségfejlesztésen belül 

A dohányzás visszaszorítása, a rászokás megelőzése:  
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✓ a dohányzás káros hatásainak megismertetése osztályfőnöki órákon, szükség esetén külső 

előadók segítségével,  

✓ a dohányzás térbeli korlátozásának szigorú ellenőrzése  

Az alkohol és drog prevenció:  

✓ az alkohol és drog prevenció megjelenik a biológia, etika és az osztályfőnöki órákon  

✓ a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek, az etika tanárnak és a biológia tanárnak a feladata 

az osztályfőnökök ez irányú tevékenységének a segítése,  

Az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése:  

✓ az egészséges táplálkozás ismereteinek terjesztése a tanulók mind szélesebb körében  

✓ a helytelen táplálkozással és életmóddal összefüggő betegségek (elhízás, csontritkulás, 

fogszuvasodás, szív- érrendszeri; keringési, daganatos megbetegedések stb…) 

megismertetése, megelőzése 

Az aktív testmozgásra szoktatás:  

✓ fizikailag aktív, egészségtudatos életvezetésre nevelés 

✓ mindennapos testmozgás gyakorlati alkalmazása (heti 5 testnevelés óra v. táncóra, tanórán 

kívüli sportprogramok).  

Az egészségügyi biztonság fokozása: 

✓ folyamatos kapcsolat a védőnői szolgálattal 

✓ a tanulók egészségi állapotának ellenőrzése, iskolaorvosi szűrővizsgálatok rendszeres 

végzése (fogászati, belgyógyászati, szemészeti vizsgálat valamennyi tanulónknak évente 

egy alkalommal), 

✓ szakmai vizsgálatok negyedévente (tánctagozat: súlymérés)  

Egészségtudatos magatartás kialakítása: 

✓ a lelki egészség erősítése és fejlesztése,  

✓ a szükséges prevenciós folyamatok és tevékenységek kialakítása 

✓ Az elsősegélynyújtás elsajátíttatása, ilyen jellegű és témájú előadások szervezése.  

✓ A munkavédelemmel kapcsolatos ismeretek elsajátítása 9. évfolyamon modul rendszerben, 

kötelező óraszámban és számon kérendő tananyag formájában jelenik meg. (Helyi 

tantervben kidolgozva.)  

✓ Tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesül minden tanuló, minden tanév első 

osztályfőnöki óráján.  

A gyakorlati képzésben elsődleges fontosságú a tanulók egészségmegőrzése. Tanulóink már 

az első foglalkozásokon, balesetvédelmi oktatáson vesznek részt. A balesetek megelőzése 

érdekében a munkavédelmi szabályok betartására fokozottan figyelünk. Ezen feladatok 

koordinálása a szakmai oktatók feladata.  

Az egészségnevelés színterei iskolánkban:  

✓ Hagyományos tanórai kereten kívül, az egészséges életmód előadások épüljenek be a 

fakultatív iskolai programokba (sport- és egészségnap) 

✓ A mozgásos tevékenységek a tantárgyi jellegnek és az életkori sajátosságoknak 

megfelelően épüljenek be az órarendi órákba.  

✓ Tartásjavító gyakorlatok alkalmazása szakmai órákon. 

✓ Minden pedagógus törekedjen a környezetvédő szemlélet és ezzel együtt az egészséggel 

kapcsolatos ismeretek átadására. Hangsúlyozza az egészséges szokások kialakítását, 

továbbfejlesztését és megszilárdítását.  
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✓ A biológia és osztályfőnöki órákon kiemelten kell kezelni az egészségneveléshez 

kapcsolódó tanítási témákat. Tanulóink ismerjék meg és fogadják el a pozitív 

egészségfogalom elvét.  

✓ A tanulók fizikai állapotának méréséből fakadó tapasztalatok értékelése alapján a 

szabadidős és sporttevékenységek terén a mozgásprogramok tartalmára készüljön minden 

tanévben javaslat.  

Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt 

A NETFIT fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely 

profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak:  

a, Testösszetétel és tápláltsági profil: Testtömeg mérése – testtömeg-index (BMI). Testmagasság 

mérése. Testzsír százalék mérése – testzsír-százalék.  

b, Aerob fittségi (állóképességi) profil: Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) – 

aerob kapacitás.  

c, Vázizomzat fittségi profil: Ütemezett hasizom teszt – hasizomzat ereje és erő-állóképessége. 

Törzsemelés teszt – törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága. Ütemezett fekvőtámasz teszt – 

felsőtest izomereje. Kézi szorítóerő mérése – kéz maximális szorító ereje. Helyből távolugrás teszt 

– alsó végtag robbanékony ereje.  

d, Hajlékonysági profil: Hajlékonysági teszt – térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi 

mozgásterjedelem. 

Az egészségnevelés várható eredményei:  

✓ A család szerepének megértése, erősítése  

✓ A helyes viselkedés szabályainak elsajátítása, a felnőttek és a társak tisztelete.  

✓ A jó és a rossz tulajdonságok felismerése, önismeret és az önuralom kialakítása  

✓ A közösségben az „én-szerep” felismerése, a tolerancia, empátia és pozitív gondolkodás 

kialakítása.  

✓ A jó emberi és baráti kapcsolatok kialakítására és a problémák konfliktusmentes 

megoldására való, igény megteremtése. 

✓ Az egészségmegőrzés alapvető feltételeinek ismerete a helyes napirend kialakítása.  

✓ Az egészséges táplálkozás aktuális elveinek ismerete.  

✓ A biztonságos közlekedés és elsősegélynyújtás alapelveinek elsajátítása.  

✓ A káros szenvedélyek negatív hatásainak felismerése.  

✓ A testi higiénia iránti igény kialakítása.  

✓ A rendszeres testmozgásra való igény kialakítása. 

✓ Az egészséges életkörnyezetre való igény: tudni azt, mit tehet az ember szűkebb és tágabb 

környezetéért.  

✓ A környezet egészségre káros hatásainak ismerete. 

✓ Az egészségért és az egészséges környezetért folyó törekvésekben (egészség- és 

környezetvédelem) való aktív részvétel igényének kialakítása.  

✓ A stressz- és feszültségoldás elméleti ismerete és gyakorlati megvalósítása.  

 

Az osztályfőnöki órákhoz kapcsolódó nevelés keretében 

✓ Az időjárásnak megfelelő öltözködés kialakítása. 

✓ A tanulók étkezési szokásainak és rendszerességének figyelemmel kísérése. 

✓ Az étkezés előtti kézmosásnak, mint egészségvédő hatásnak a megértetése és szokássá 

alakítása. 

✓ Törekedés az egészséges, főleg vitamin tartalmú táplálkozásra. 

✓ A fogmosási szokások. 

✓ Alvási, pihenési szokások. 
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✓ A mindennapi tisztálkodás, a néhány perces torna. 

✓ A dohányzás és alkoholos italok fogyasztási szokásainak felmérése (évfolyamonként). 

✓ Csökkentésükre irányuló nevelői hatás alkalmazása. 

 

Iskolai programok 

Tanórai foglalkozások: 

− Szaktárgyi órák témafeldolgozása (Minden tantárgynak van konkrét csatlakozási pontja az 

egészségfejlesztéshez, és így a drogprevencióhoz. Külső előadókkal lehet színesíteni az 

ismeretátadó órákat). 

− Osztályfőnöki órák (Az iskola jellegétől, a drogfertőzöttségtől függő konkrét témakörök 

feldolgozása, mint ismeretátadási és interaktív gyakorlatok, valamint az esetelemzések 

tartoznak ide). 

Tanórán kívüli foglalkozások: 

− egészségnap vagy drogprevenciós nap (az iskola egészét átfogó előre tervezett programok), 

− hétvégi iskolai programok a megelőzés jegyében (sportrendezvények, kulturális programok), 

Iskolán kívüli rendezvények: 

Kirándulások, túrák, sportprogramok, rendezvények (fellépések). 

 

Iskolai étkeztetés  

Az iskola ebédlővel és melegítő konyhával nem rendelkezik. A kollégisták a Budapesti Egyesített 

Középiskolai Kollégiumban (1149 Budapest, Mogyoródi út 19-21.), a Deák Ferenc Kollégiumban 

(1149 Budapest, Tábornok u.22.) és az Evangélikus Középiskolai Kollégiumban (1074 Budapest, 

Rózsák Tere 1.) kapják meg a kollégiumi ellátást és étkeztetést. 

 

7.  A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 
 

A közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja. 

A közösség minden tagjának törekednie kell a helyes önértékelésre, a harmonikus társas 

kapcsolatok kialakítására.  

Célunk a felelősségvállalásra, a toleranciára, más közösségekkel szembeni jó kapcsolatra való 

nevelés. 

A tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során a diákoknak lehetőségük van megismerni azokat 

az értékeket és magatartásformákat, amelyekkel képessé válhatnak a harmonikus egyéni életvitel 

és a közösségben való alkotó részvétel kialakítására. Iskolánkban a közösségfejlesztés fő területei: 

tanórák, tanórán kívüli foglalkozások, diák- önkormányzati munka és a művészeti tevékenységek, 

fellépések.  

Célunk, hogy legyenek a tanulók nyitottak, megértők a különböző életmódok, kultúrák, vallások, 

a másság iránt, becsüljék meg ezeket, ápolják a nemzetközi kapcsolatokat, kapcsolódjanak be a 

tanulók a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Fontos, hogy a tanulók 

szerezzenek tapasztalatot a környezeti konfliktusok közös kezelésében, megoldásában. Tartsák 

fontosnak a közösség egyéni arculatának kialakítását, és hagyományaink megőrzését. A tanulók 

legyenek képesek hatékonyan és erőszakmentesen kommunikálni, mérlegelni eltérő nézőpontokat, 

felismerni és leküzdeni személyes előítéleteiket. Legyenek alternatíváik a konfliktusok erőszakos 

kezelése helyett.  

A közösségfejlesztésre megfelelő lehetőséget adnak a tanulmányi kirándulások, táborok és 

iskolánk kapcsolatrendszere is. A külföldi szakmai utak, tapasztalatcserék /Németország, 

Lengyelország, Bulgária, Franciaország/ alkalmat adnak más népek életmódjának, kultúrájának 

megismerésére, megbecsülésére, a hazai, az iskolai sajátosságok megfelelő szintű értékelésére.  
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Közösségfejlesztő hatásúak a színházi előadások, koncertek, koncert vizsgák és művészeti 

előadások látogatásai, amelyeken a részvételt ajánlottá tesszük a tanulók számára. 

 

A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink:  

✓ A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, valamint ezek életének tudatos, 

tervszerű nevelői fejlesztése. (tánc és zene tagozaton egyaránt) 

✓ A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek 

tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói 

közösség által történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség 

által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a 

közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz 

tapasztalatokat gyűjthetnek.  

✓ A tanulók életkori fejlettségének figyelembevétele a tanulóközösségek fejlesztésében.  

✓ Az önkormányzás képességének kialakítása.  

✓ Ki kell alakítanunk a közösségekben, hogy nevelői segítséggel közösen tudjanak maguk 

elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett 

munkát értékelni tudják.  

✓ A társadalmi együttélés szabályainak, a demokratikus véleménynyilvánítás szabályainak a 

megismertetése, gyakoroltatása.  

✓ A tanulók motiválása a helyi és tágabb közügyekben való részvételre. 

✓ A tanulók közösségi szolgálatra nevelése.  

A közösségi szolgálat célja, hogy a felnövekvő nemzedékekben szemléletváltás következzék be a 

szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz és a közjóhoz fűződő viszonyukban. Ezzel a 

fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson 

keresztül fejleszthetik szociális érzékenységüket és számos olyan kompetenciájukat 

(együttműködés, problémamegoldás, felelős döntéshozatal, vezetői készségek), amelyek 

megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. (A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6§ és 97§-a és a 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 

45 pontja és a 133. §-a rendelkezik a közösségi szolgálatról.)  

✓ A hatékony kommunikáció technikáinak megismertetése, gyakoroltatása.  

✓ A vitakultúra fejlesztése.  

✓ Az előítéletekkel, a másság elfogadásával kapcsolatos ismeretek beépítése a tanulási 

folyamatba és az iskolai közéletbe. Az ezzel kapcsolatos attitűdök formálása.  

✓ Az együttműködési készség fejlesztése.  

✓ A konfliktus fogalmának megismertetése, a hatékony konfliktuskezeléshez szükséges 

előfeltételek (önismeret, empátia, együttműködés, asszertivitás, tolerancia, kritikai 

gondolkodás, stb.) tanulásának beépítése az oktatási-nevelési folyamatba.  

 

Pedagógiai eljárások:  

• A tananyagon keresztül minél szélesebb körben közvetíteni az élet, az embertársak 

személyiségének tiszteletét.  

• Döntéshozatali és értékelési technikák használata az osztályfőnöki órák keretében. 

Osztályfőnöki órán megbeszélések kezdeményezése a lakosságot foglalkoztató 

eseményekről.  

• Tanári részvétel a DÖK munkájában.  

• A diákok véleménynyilvánításának eszközeként valamilyen fórum működtetése: faliújság, 

elektronikus faliújság, weblap, közösségi oldal stb.  

• Osztály vagy iskolai szintű részvétel kulturális eseményeken.  

• Esetmegbeszélések lefolytatása az osztályfőnöki foglalkozásokon.  

• Esetmegbeszélések tanár – diák - szülő részvételével.  
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• A DÖK tevékenységének figyelemmel kísérése és segítése szervezett keretek között.  

Diákönkormányzat  
 

A köznevelési törvény 48.§- a rendelkezik a tanulóközösségeket és a diákönkormányzatot érintő 

kérdésekben. A tanulók érdekeiknek képviseletére, diákönkormányzatot hozhatnak létre. Az 

intézmény tanulóinak joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjanak és véleményt nyilváníthassanak 

az őket érintő pedagógiai-szervezési kérdésekben. A diákönkormányzat tagjai megalkotják és – a 

nevelőtestület jóváhagyásával – elfogadják szervezeti és működési szabályzatukat. A szervezeti és 

működési szabályzat tartalmazza a diákönkormányzat felépítését, tisztségviselőit és szabályait. A 

diákönkormányzat munkáját egy tanár segíti, akit a nevelőtestület és a DÖK egyetértésével az 

igazgató bíz meg. A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel, illetve más 

külső szervezetekkel való kapcsolattartásban a DÖK - elnök képviseli. A diákönkormányzat 

tisztségviselői, osztályképviselői meghívás alapján vehetnek részt az iskolavezetőségi és a 

nevelőtestületi értekezleteken. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a 

nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.  

A diákönkormányzat feladata és felépítése: 

 Az iskola diákéletével kapcsolatos döntések előkészítése programok szervezése, és a diákok 

érdekeinek védelme. Minden osztály 2 főt delegál a diákönkormányzatba. Az aktuális tanév első 

gyűlésén megválasztják a vezetőség tagjait.  

A vezetőség 3 fős, az elnökséget a diákönkormányzat elnöke, mindenkori helyettese és a gazdasági 

ügyekért felelős diák alkotják. A diákönkormányzat munkáját az iskola részéről DÖK segítő tanár 

segíti.  

 

A diákönkormányzat rendezvényei: 

 A diákönkormányzat a tanév során különféle programokat szervez. A rendezvények előkészítése, 

és lebonyolítása – a DÖK segítő tanár támogatásával – a diákönkormányzat feladata. Ezek az 

iskolai tanév rendjébe beépülnek. Főbb rendezvények és tevékenységek: Mikulás, Diáknap, 

tavaszi programok, ünnepségek.  

A nevelők és a tanulók kapcsolattartása és együttműködése: 

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

igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetői, az osztályfőnökök és a szaktanárok tájékoztatják.  

A szaktanárok a tanulót és a tanulók szüleit a tanulmányi előmenetelről folyamatosan tájékoztatják 

szóban és írásban.  A tanulók a kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat valamint a jogaik 

érvényesítése érdekében fordulhatnak az iskola vezetőihez, osztályfőnökükhöz, az iskola 

tanáraihoz, a diákönkormányzathoz illetve a szülői munkaközösséghez. 

 

A diákönkormányzat döntési joggal élhet:  

• a saját működéséről, a működéshez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról.  

• a hatásköre gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról. 

 

A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések  
 

Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, 

dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását a jogszabályokban meghatározottak szerint. A 

tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő 

dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja, és folyamatosan vezeti 

a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-

ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra (melyből 5 óra 



31 

 

felkészítésre és 5 óra a tapasztalatok összegzésére, a program lezárására fordítható) közösségi 

szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. 

 

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 tanulót fogadó intézménynek, meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania. 

Iskolánk a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva 

szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, 

amelytől azonban indokolt esetben szülő kérésére el lehet térni.  

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő 

azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.  

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként legkevesebb 

egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető. 

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, 

milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.  

 

A közösségi szolgálat dokumentálása:  

Az iskolai közösségi szolgálat dokumentálásáról a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben  

található szabályozás az irányadó, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.  törvény 

vonatkozó paragrafusai.  A tanuló a Jelentkezési lapkitöltésével, az általa választott 

tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az iskolának a közösségi szolgálatra való jelentkezését, 

melyet a szülőjóváhagyó aláírásával kell beadni, illetve lehet befogadni.   

 

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként: 

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi 

szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő 

egyetértő nyilatkozatát, 

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi 

szolgálat teljesítését,  

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy 

példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,  

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési 

szabályzatában rögzíti, 

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró 

felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és 

feladatkörét.  

 

A program célja, hogy a kölcsönösség elve alapján a pedagógia újfajta kultúráját, a tanár-diák 

viszony új módozatait honosítsa meg az élménypedagógián keresztül. Fontos, hogy minden 

intézmény megtalálja az általa szervezett közösségi szolgálati programlehetőségek és a saját 

pedagógiai programja közti összhangot.  
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Az iskola feladata az 50 óra teljesítésének igazolása.  

A nevelési-oktatási intézmény egy program keretében több tevékenységet is megszervezhet, 

amelyekhez több szervezettel köthet együttműködési megállapodást. A közösségi szolgálat a 

tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola székhelyén, feladat-ellátási helyén, de legfeljebb 30 

kilométeres körzeten belül szervezhető meg.  

 

A közösségi szolgálat megszervezésére az iskola igazgatója jelöli ki azt a pedagógust, aki a 

felelőse lesz a program lebonyolításának. Iskolánkban ez osztályfőnöki feladat és hatáskör. 

 

8.  A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnök 
feladatai 

A pedagógusok feladatai 
 

Iskolánkban rendkívül sajátos módon kell az előírt teendőknél lényegesen több, és másfajta 

munkát is végezniük a pedagógusoknak. Ez nem csak kívánalom, hanem elvárás szinten is 

megjelenik. A pedagógusainknak hitelesnek kell lenniük, mert ennek hiányában diákjaink 

elfogadási készsége, példakövetése nem mutatkozik meg. A közismereti tanároknak szoros 

együttműködésben kell dolgozniuk a szaktanárainkkal. Napi szinten elvárt pedagógusi 

magatartásforma a kommunikáció a tanszakok és munkaközösségek között, így segítve egymás 

munkáját, továbbá a diákok tanulmányi előmenetelének nyomon követését.   

 

A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg: 

✓ a tanítási órákra való felkészülés, és azok pontos, szakszerű megtartása 

✓ a tanulók dolgozatainak javítása, 

✓ a tanulók munkájának rendszeres értékelése, 

✓ a megtartott tanítási órák pontos dokumentálása, naplók vezetése 

✓ az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, 

✓ érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, 

✓ dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, 

✓ szakmai versenyek lebonyolítása, 

✓ tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, 

✓ felügyelet a vizsgákon, szakmai versenyeken, iskolai méréseken, 

✓ iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 

✓ osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, 

✓ az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, 

✓ szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, 

✓ részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, 

✓ részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, 

✓ a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédszünetben, 

✓ tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése,  

✓ iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, 

✓ részvétel a munkaközösségi értekezleteken, 

✓ tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, 

✓ iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, 

✓ szaktantermek rendben tartása, részvétel a leltározási folyamatban 

✓ osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. 
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Az osztályfőnököt – a többi munkaközösség vezetőjével konzultálva – az igazgató bízza meg 

minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. 

 

Az osztályfőnök feladatai és hatásköre: 

✓ Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája 

során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. 

✓ Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. 

✓ Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart a szülői 

munkaközösséggel. 

✓ Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. 

✓ Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé 

terjeszti. 

✓ Szülői értekezletet tart. 

✓ Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: napló vezetése, ellenőrzése, félévi 

és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, törzslapok vezetése, 

továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása, közösségi 

naplók vezetése. 

✓ Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 

✓ Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot 

tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. 

✓ Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására 

mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek, műsorok szervezésében. 

✓ Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. 

✓ Részt vesz a munkaközösségek munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. 

✓ Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. 

 

9.  A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai 
tevékenység helyi rendje  

 

A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 

A tanulók, nemcsak mint egyének jelennek meg az iskolában, hanem mint valamely 

társadalmi csoport tagjai is. Magukkal hozzák e csoport nyelvét, kultúráját, szokásait, iskolához, 

tanuláshoz való viszonyát, elvárásait, a csoporthoz tartozásból fakadó előnyöket vagy hátrányokat. 

Szükség van tehát olyan pedagógiai hatásokra, eljárásokra, amelyek a tanulót, mint a csoport 

tagját illetik meg. 

 

Iskolánkban nagy számmal érkeznek és vannak jelen eltérő motivációval, különböző 

képességekkel, más magatartással és eltérő szociális háttérrel bíró tanulók. Különösen fontos, hogy 

kiderítsük milyen okok állnak viselkedésük hátterében, és ennek megfelelően segítsük őket 

nehézségeik leküzdésében. Nélkülözhetetlen a diákok pszichoszociális és biológiai környezetének 

pontos ismerete. Ennek feltérképezése az osztályfőnök és az ifjúságvédelmi felelős feladata. 

Szükséges diagnosztizálni a magatartási/beilleszkedési nehézség megjelenésének formáit és 

következményeit, amelyek például a következők lehetnek: hiperaktivitás, koncentrációzavar / 

figyelemzavar, teljesítményzavar / csökkenés, problémamegoldó viselkedés zavarai, tanulási 

nehézségek, agresszivitás, szocializációs zavarok, identitászavar, kudarctűrő képesség alacsony 

szintje, sikerorientáltság hiánya. 

A probléma felismerésén túl minden helyzetben a jelenségek megismerésére, értelmezésére, a 

segítségnyújtásra, a tanulók önismeretének, önkontrolljának fejlesztésére kell figyelmet fordítani. 
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A segítségnyújtást azokra a növendékekre is érvényesíteni kell, akik a probléma miatt nehéz 

helyzetbe kerülnek, akik „elszenvedői” a fent említett jelenségeknek. 

 

Beilleszkedési zavarral küzdő tanulók esetében 

A beilleszkedési zavarral, magatartási rendellenességgel küzdő tanulókkal kapcsolatos 

pedagógiai tevékenységek a következők: 

✓ minden egyes tanuló magatartásának, viselkedésének figyelemmel kísérése, 

✓ a tanuló a beilleszkedési zavarának, tanulási nehézségének, magatartási 

rendellenességének 

✓ észlelelésekor helyzetfelismerés és helyzetértékelés, 

✓ a beilleszkedési zavar, tanulási nehézség, magatartási rendellenesség, a magatartási zavar 

okainak feltárása, esetleg a nevelési tanácsadó segítségének kérése, 

✓ a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló számára a szakértői és 

rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján egyéni 

fejlesztési terv kidolgozása, egyéni fejlesztő foglalkozások megszervezése és 

lebonyolítása, 

✓ kapcsolatteremtés és folyamatos kapcsolattartás a szüleikkel, illetve gondviselőkkel, 

együttműködés a tanulóval foglalkozó szakemberekkel 

✓ folyamatos konzultáció az osztályban tanító pedagógusokkal és a gyermekvédelmi 

felelőssel/iskolapszichológussal, 

✓ a tanítási órákon differenciált foglalkozás kialakítása, differenciált eljárások alkalmazása, 

✓ törekvés arra, hogy a tanuló minél több sikerélményhez jusson a tanórákon és a tanórán 

kívüli tevékenységek során. 

 

Tanulási nehézséggel küzdő tanulók esetében 

A 9. évfolyamon, az év elején tantárgyi felmérésekkel megvizsgáljuk a tanulók felkészültségét, s 

feltérképezzük, hogy milyen szintű felzárkóztató foglalkozásokkal tudjuk segíteni az arra 

rászorulókat. 

Egyéni motivációs bázisuk megismerésére építve igyekszünk sikerélményhez juttatni tanulóinkat. 

Felzárkóztató, pótló foglalkoztatások szervezésével, szükség esetén tanulás módszertani, 

tanulástechnikai segítség nyújtásával biztosítjuk az elmaradt tanulók felzárkózását. 

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermeknél magatartási, viselkedési zavar is jelentkezhet.  

Igyekszünk olyan pedagógiai légkört kialakítani, amely biztosítja a diákok személyiségének 

egészséges fejlődését, s eleve megelőzi a magatartási rendellenességek kialakulását. 

Nevelésükben, oktatásukban az egyéni bánásmódot erősítjük.  

Szülői tájékoztatást tartunk a nevelési problémákról, a devianciák veszélyeiről.  

Abban a kérdésben, hogy a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, szakértői 

vélemény figyelembe vétele szükséges. Amennyiben ez még nem áll rendelkezésre, az 

osztályfőnök, illetve szaktanár javaslatára az igazgató a szülő és az ifjúságvédelmi felelős 

bevonásával megkeresi a tanuló lakóhelye szerint illetékes Nevelési Tanácsadót. A Nevelési 

Tanácsadóval együttműködve - szükség esetén - pszichológus segítségét kérjük. 

A beilleszkedéssel kapcsolatos magatartási problémák egy-egy új évfolyam indulásakor, vagy új 

tanuló érkezésekor alakulhat ki. Ha egy tanuló új közösségbe kerül, alkalmazkodnia kell egy adott 

új helyzethez, szokásrendhez, követelményrendszerhez, amely több-kevesebb erőfeszítéssel jár. 

Az osztályfőnök és a többi pedagógus feladata figyelemmel kísérni és segíteni a beilleszkedést az 

új környezetbe. Nagyon fontos ebben a folyamatban a pozitív énkép kialakítása. Ebben sokat 

segíthetnek a pedagógusok, a különböző megbízatásokkal, feladatok adásával és a pozitív 

közösségi légkör biztosításával.  

A pályatévesztett és a tanulmányi nehézség miatt iskola-változtató szándékú tanulókat segítjük a 

befogadó intézmény megtalálásába. 
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A pozitív énkép, a reális önértékelés kölcsönhatásban áll a sikeres beilleszkedéssel és a jó 

együttműködéssel. A pozitív énkép kialakításában nagy segítséget jelent a tanulónak, ha ösztönzik 

a tanulási, színpadi sikerek elérésében. Ez a pozitív megerősítés kihat a tanuló összes 

tevékenységére. 

 

A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek 

Iskolánk alapfeladata a művészi tehetség felismerése, majd a megfelelő feltételek, lehetőségek 

megteremtésével a tehetség kibontása. 

Iskolánk jellegéből adódik, hogy a tehetséggondozás elsődleges területén a művészeti képzésünk 

két ága, a tánc- és zeneművészet áll. 

 A tehetség, képesség kibontakoztatásának alapszínterei: 

✓ a tanórákon történő differenciált tananyag feldolgozás,  

✓ önképzőkörök, szakkörök,  

✓ valamint a vizsgákra való felkészítés. (közismereti, táncos, és zenei) 

A fentiek érdekében életszerűen, az SZMSZ-ben megfogalmazott szabályok szerint működtetjük 

a szakköröket és az emelt szintű érettségire való felkészítést. 

Alapvető feladatunk: a növendékeket minél korábbi életkorban a megfelelő fejlesztő környezetbe 

juttatni, ezért különös gondot kell fordítanunk már az alapfokú művészetoktatás megismerésére és 

segítésére egyaránt. A tehetség nem tulajdonság, hanem lehetőség, amely megfelelő körülmények 

között kifejlődhet. 

A művészi tehetség speciális képzés, speciális program alapján a fejlődés fontos biztosítéka. 

Ez a speciális képzés az oktatás ütemét, mélységét és stratégiáját alakítja ki és teszi különbözővé 

az általános képzéstől. 

 

Sajátos tehetséggondozási program a táncművészeti és zeneművészeti szakon: 

Tehetséggondozás – Repertoár betanulása és gyakorlása 

A 13. évfolyam növendékei szakmai tanulmányaik befejezéseként egy színházi körülmények 

között megrendezett nyilvános vizsgán mutathatják be szerzett tudásukat. 

A növendékek egy 2 részes, színházi előadás formájának megfelelő KONCERTVIZSGA 

formájában, szóló, duett vagy csoportos koreográfiák keretén belül bemutathatják tánctechnikai 

tudásukat, előadóművészi felkészültségüket, alkalmasságukat a táncos pályára. 

A zenetagozatos növendékek szintén a színpadon mutathatják be zenei repertoárjukat, egyénileg, 

zenekarban, vagy a táncos produkciókat kísérve. Az előadásokat általában saját színpadunkon 

valósítjuk meg, ahová a szülők és a többi évfolyam hallgatója is meghívást kap.  Az előadói 

gyakorlatot a helyi tanterv biztosítja. 

 

A képesség a személyiség jellemzője, amely a jártasság és készség szintjén történő 

ismeretelsajátítás és feladatmegoldás arányai, mértéke és automatizáltsága alapján jellemzi a 

személyiséget. A képesség nem az emberrel vele született, készen kapott valami, hanem az élet, a 

tevékenység során alakul ki, fejlődik. 

A tehetséges tanulók kiválasztása és támogatása minden pedagógusnak fontos feladata. Elsődleges 

szempontnak tartjuk azt a tényt, hogy a tanulói teljesítmények a pozitívumokra támaszkodva 

hozhatók felszínre a legjobban. Azok a tehetséges gyerekek, akiknek az intelligenciájuk vagy 

kreatív képességük valamely területen nagy, a tevékenységformák széles körében fejleszthetők.  

Ezt a célt szolgálják az alábbi iskolai tevékenységi formák:  

• Tanórai differenciált tanulás-szervezés, mely igazodik az egyéni képességekhez, a tanulók 

eltérő ütemű haladási tempójához,  

• A munkaközösségek által szervezett helyi szaktárgyi versenyeken való részvétel 

biztosítása,  
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•  A szaktanárok helyi, városi, megyei, országos szintű versenyekre készítik fel tehetséges 

tanulóinkat, 

• Támogatjuk a tehetséges tanulók elméleti és gyakorlati versenyekre való felkészítését és 

versenyeztetését, 

• A kiemelkedő tanulói teljesítményt, versenyeredményt az iskola külön kitüntetéssel, 

elismeréssel jutalmazza, 

• Ösztönözzük tanulóink pályázatokon való részvételét, 

• Tanulóink számára színház-, kiállítás-, és múzeumlátogatást szervezünk, 

• Tehetséges tanulóink számára lehetőséget biztosítunk az iskolai és városi programokon 

való bemutatkozásra (Mikulásgyár, Zöld Zebra Alapítvány, Napház, Szavalóverseny, 

Gólyabál, Szalagavató, Karácsonyi ünnepség, Év végi koncertvizsga), 

• A sportegyesületekben sportoló tanulókat támogatjuk, 

•  Olyan szabadidős programokat szervezünk, melyek motiválják tanulóinkat a további 

ismeretszerzésre: tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás. 
 

A tehetségfejlesztés feladatai 

• a kiemelkedő képességgel rendelkező diákot a tanítási órákon egyéni feladatokkal látjuk el 

(differenciálás), 

• lehetőséget kap az önálló, saját maga által szervezett tanulásra, amikor az ismeretek, 

készségek megszerzésének idejét, időtartamát és tempóját maga szervezi meg, 

• lehetőséget teremtünk arra, hogy a diákok tapasztalatokat szerezhessenek az önálló 

problémamegoldásban 

• megtanítjuk őket hatékony tanulási készségek, stratégiák elsajátítására, 

• biztosítjuk számukra azt, hogy a képességeknek megfelelő szinten dolgozzanak, 

• támogatjuk, bátorítjuk arra, hogy kérdéseket fogalmazzanak meg, 

• a tehetséges tanulóknak lehetőséget adunk a megmérettetésre tánc- és zenei fesztiválokon, 

találkozókon, szakmai versenyeken. 

 

Az egyéni képességek kibontakoztatásának színterei, eszközei 

Az egyéni képességek kibontakoztatásának színterei, eszközei, a képességek időben való 

felismerése, fejlesztése, tehetséggondozás: 

• tanítási órákon változatos differenciált módszerekkel, 

• az idegen nyelvek emelt óraszámú oktatásával, 

• szakkörök szervezésével, 

• iskolai tanulmányi, művészeti és sportversenyek rendezésével, 

• városi, megyei és országos versenyeken való részvétel biztosításával, 

• a versenyekre való felkészítéssel, 

• képesség és haladás tempója alapján történő kiscsoportos foglalkozásokkal, 

• gazdag tevékenységkínálattal, 

• országos kompetenciamérésen való részvétellel, 

• iskolai könyvtár és az iskolai informatikai bázis használatával, 

• tehetséges, alkotó emberekkel való megismertetéssel,  

• a tananyag feldolgozásához szükséges internet használat biztosításával, 

• tanulás-módszertani foglalkozások tartásával, a tananyag feldolgozásának interaktív 

módszereinek felhasználásával, 

• kooperatív módszerekkel. 

10.  A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok 
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A társadalmi feszültségek egyre nagyobb mértékben hatnak a családokra, aminek következtében 

növekszik azon tanulók száma, akikre fokozott figyelmet kell fordítani, hogy pedagógiai 

programunkban megfogalmazott céljainkat, feladatainkat az elvárt szinten teljesítsük. 

Célunk megelőzni és enyhíteni azokat a károsító és veszélyeztető körülményeket és hatásokat, 

amelyeknek a tanulóink ki vannak téve. 

 

Feladataink ezen a területen: 

✓ a szülőkkel való együttműködés a problémák megoldásában 

✓ olyan tanórán kívüli iskolai programok szervezése, amelyek segítséget nyújtanak a 

tanulók (szükség esetén családjuk) számára, egyéni problémáik megoldásához, illetve 

azok enyhítéséhez 

✓ együttműködünk a családsegítő szolgálattal, a Nevelési Tanácsadó közreműködése 

(tanácsadásra, terápiára küldés, iskolai közegben való megfigyelések végzése, 

elemzése) 

✓ ösztönözzük diáksegítő csoportok működését, (ismeretbővítő előadások) 

✓ az elfogadás képességének kialakítására nagy figyelmet fordítunk 

✓ figyelünk a tanulók SOS jelzéseire 

 

Legfontosabb gyermekvédelmi feladatok: 

 Iskolánk kiemelten fontos feladatának tartja, hogy pedagógusaink, valamint a külső 

szakemberek segítséget nyújtsanak mind a gyermekeknek, mind pedig a szülőknek az iskolában 

és az iskolán kívül ható problémák megoldásához, kompenzálásához, kezeléséhez. 

 

 Ennek érdekében a következőket tesszük: 

 

✓ Az osztályfőnökök tájékoztatják a többi pedagógust az osztályukban lévő tanulókkal 

kapcsolatos gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő esetleges problémákról. 

✓ Az iskola a pedagógusok szakmai felkészültségét meghaladó esetekben külső szakértők 

bevonását kezdeményezi. 

✓ E témával kapcsolatos foglalkozásokat, továbbképzéseket szervezünk 

✓ Esetenként pszichológust, orvost vagy egyéb szakembert kérünk föl 

 

A feladatellátást végzők az iskolában: 

 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálását az iskola igazgatója 

által megbízott személy látja el. A gyermekvédelmi tevékenységben fontos szerepük van az 

osztályfőnököknek is, akiknek feladatuk, hogy a gyermek életkörülményeiben, tanulmányi 

munkájában, magatartásában, egyéb tevékenységében megmutatkozó negatív eltéréseket, 

rendellenességeket idejében feltárják, jelezzék a gyermekvédelmi felelősnek és tájékoztassák az 

osztályban tanító pedagógusokat. 

 

 

A gyermekvédelmi felelős kiemelt feladatai: 

✓ a gyermekek veszélyeztetettségének felismerése 

✓ a gyermekek veszélyeztetettségének enyhítése, segítségnyújtás 

✓ az iskolavezetés és az osztályfőnökök tájékoztatása 

✓ együttműködési kötelezettség az osztályfőnökökkel és az osztályban tanítókkal 

✓ kapcsolattartás gyermek – és ifjúságvédelmi szervezetekkel, családokkal 

✓ dokumentációs feladatok 

 

A veszélyeztetettség megelőzéséért a következőket kell elvégeznünk: 
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✓ Tájékoztatnunk a gyermeket, a szülőket a gyermekek jogairól, a gyermekek védelme, 

jólétének biztosítása érdekében működő szervezetekről, szolgáltatásokról, azok 

elérhetőségéről. 

✓ Rendszeres tájékoztatót, felvilágosító programokat, előadásokat szerveznünk (drog, 

alkohol, dohányzás, testi-lelki bántalmazás stb. témákról). 

✓ A gyermekvédelmi felelős hetente egy fogadóórát tart. 

✓ Szakmai értekezleteket, belső továbbképzéseket kell szerveznünk a kollégáknak az egyes 

veszélyeztető tényezőkről, tüneteik korai felismeréséről. 

✓ Osztályfőnöki órákon segítenünk kell a diákokat abban, hogy maguk is felismerjék társaik 

veszélyeztetett helyzetét, tudják, kinek jelezhetik a problémákat. 

 

Leggyakrabban alkalmazott módszerek: 

 

✓ tájékozódás  

✓ tájékoztatás 

✓ önismeret, önfejlesztés képességeinek kialakítása 

✓ egyéni foglalkozások 

✓ szakemberhez irányítás 

✓ folyamatos konzultáció, együttműködés fogadóóra 

✓ a diákokat elfogadó szeretet 

✓ a tanári felelősség hárításának elkerülése, elemző felvállalása 

 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős az alábbi pedagógiai eszközöket használhatja munkája 

során: 

✓ A tanulók fokozott és gyakori veszélyeztetettség okára tekintettel lévő megfigyelése 

✓ A szülőkkel való találkozás gyakoribb kezdeményezése,  

✓ a problémák feltárása, meggyőzés  

 

Az iskolai gyermek- és ifjúságvédelem főbb feladatai 

 

Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok teljesítésének segítését gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős végzi. Feladatait munkaköri leírás rögzíti. Kapcsolatai sokirányúak és 

összetettek: tanulók, szülők, tanárok, osztályfőnökök, gyermekjóléti szolgálatok, köréből tevődik 

össze. A tanév feladatait az iskolai munkaterv tartalmazza. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 

alapvető feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. 

A pedagógusok a tanulókkal és a szülőkkel kialakított személyes kapcsolatának egyik fő célja a 

gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák feltárása, megelőzése. Minden pedagógus 

közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését 

veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős feladatai közé tartozik a hátrányos helyzetben lévő és a veszélyeztetett 

tanulók felderítése, a veszélyeztetettséget okozó körülmények megállapítása és nyilvántartásba 

vétele, a következmények pedagógiai eszközökkel történő enyhítése, szükség esetén 

adminisztratív intézkedések kezdeményezése.  

A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős támaszkodva az osztályfőnökök információira, az egyes 

tanulókra vonatkozóan megtervezi a közös eljárásaikat, értékeli tapasztalataikat.  

Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: 

✓ a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, 

intézményekről, amelyekhez problémák megoldása érdekében fordulhatnak; 

✓ a szülővel való kapcsolattartás a veszélyeztető okok feltárása érdekében; 
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✓ a veszélyeztető okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot; 

✓ segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét; 

✓ tájékoztatást nyújt a tanulók részére szervezett szabadidős programokról; 

✓ segítségnyújtás az új kollégáknak, új osztályfőnököknek gyermekvédelmi munkában; 

✓ részt vesz az iskolai tankönyvtámogatás adminisztrációjának munkájában. 

A hátrányos és veszélyeztetett helyzet gyakran személyiségfejlődési, magatartási szélsőségekkel, 

tanulási nehézségekkel jár együtt. Ebben az esetben egyéni foglalkozás, felzárkóztatás 

kezdeményezése, szükség esetén szakember bevonásával. 

Nagyon fontos a felvilágosító munka a megelőzés érdekében. A tanulók, és ha szükséges a szülők 

részére is felvilágosító előadásokat szervez a pszichés károsodások, a gyermekbűnözés és a 

szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére. A pszichés okok miatt bekövetkező 

lemaradások kezelését enyhébb esetben testületi összefogással, súlyosabb esetben szakemberek 

igénybevételével próbálja megoldani az iskola. A tanulási nehézségek, kudarcok jelentkezése 

esetén alapvető a szülővel történő együttműködés. A tanulók körében szorgalmazzuk, hogy 

ismerjék meg, és éljenek azokkal a kulturális és technikai lehetőségekkel, amelyeket családjuk 

nem, de intézményünk biztosítani tud (könyvtár, számítástechnika terem használata stb.). 

 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenysége három területre terjed ki: 

✓  a tanulók fejlődését veszélyeztető okok megelőzésére; 

✓  feltárására; 

✓  megszüntetésére. 

 

A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola 

szakemberek segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együttműködik a 

területileg illetékes: 

✓ gyermekjóléti központokkal 

✓ nevelési tanácsadókkal 

✓ gyermekorvossal, védőnővel 

✓ továbbá a gyermekvédelemben résztvevő állami és társadalmi szervekkel 

Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

✓ tehetséggondozó foglalkozások 

✓ az indulási hátrányok csökkentése a 9. osztályban 

✓ a személyes egyéni tanácsadás (tanulónak, szülőnek) 

✓ egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése   

✓ a családi életre történő nevelés 

✓ egészségügyi szűrővizsgálatok 

✓ a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidős 

tevékenységek) 

✓ szülőkkel való együttműködés 

✓ tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatásokról, szolgálatokról 
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A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek 

 

Szociálisan hátrányos helyzetűek azok a tanulók, akiket különböző jellegű szociális tényezők 

gátolnak adottságaikhoz mért fejlődésükben, és szemmel láthatóan, érzékelhetően nélkülöznek.  

 

Ezek a tényezők adódhatnak 

• a tanuló családi mikrokörnyezetéből (nem megfelelő lakásviszonyok, túlságosan alacsony 

egy főre jutó jövedelem, a gyermek nem megfelelő helyzete a családban, munkanélküliség, 

csonka család, a család alacsony kulturális szintje); 

• a tanuló családi házon kívüli környezetéből (az utca, a lakókörnyezet negatív hatásai, 

helytelen viszony, kapcsolat kifogásolható magatartású és erkölcsű gyermekcsoportokkal, 

felnőttekkel) 

• az iskolai környezetből (a tanulók nem megfelelő helyzete az iskolai közösségben).  

 

A hatályban lévő törvény értelmében  

• hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete 

miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 

folyósítanak;  

• ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek a törvényes 

felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 

tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülő a gyermek, tanuló után rendszeres 

gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós 

nevelésbe vettek. (Gyvt.-1997. évi XXXI.tv.) 

Iskolánk főként a szegény és átlagos helyzetű családok gyermekeinek nevelését, oktatását látja el. 

Sok tanulónk három vagy ennél több gyermeket nevelő családból kerül ki. Magas azoknak a 

családoknak a száma, ahol az egyik, vagy mindkét szülő munkanélküli, és sok a csonka család. 

Ezekben a családokban igen alacsony az egy főre jutó jövedelem. Jelentős tehát a szociális 

hátrányokkal küzdő tanulók aránya, és a nehéz anyagi helyzethez gyakran magatartási, tanulási 

problémák is társulnak. Az iskolának ezért olyan tevékenységet is folytatnia kell, mely e hátrányok 

enyhítését segíti.  

 

Szociális hátrányok enyhítését az alábbi tevékenységek szolgálják: 

✓ továbbtanulás irányítása, segítése 

✓ felzárkóztató foglalkozások korrepetálás 

✓ az iskolai könyvtár, valamint más létesítmények, eszközök egyéni vagy csoportos 

használata 

✓ a nevelők és a tanulók segítő, személyes kapcsolatai 

✓ a szülők, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése 

✓ az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tevékenysége 

✓ szoros kapcsolat a Gyermekjóléti Központokkal, annak érdekében, hogy a szociális 

hátrányt elszenvedő tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 

Intézkedési terv 

Minden tanév elején az osztályfőnökök a gyermek és ifjúságvédelmi felelőssel közösen mérik fel 

a HH tanulók számát. 

A gyermek és ifjúságvédelmi felelős tájékoztatja azokat  az osztályfőnököket, akiknek HHH 

tanulójuk van. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a szociálisan és egyéb okból hátrányos helyzetű tanulókra is. 

A hátrányos helyzetű tanulókkal, családokkal való foglalkozás iskolai formái: 

✓ Prevenciós foglalkozások osztályfőnöki órákon 

✓ Szülőkkel, a családdal való szorosabb kapcsolattartás, együttműködés 
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✓ Gyermekjóléti Központokkal, Nevelési Tanácsadókkal, Önkormányzatokkal folyamatos 

kapcsolat 

✓ Különös gonddal mérjük fel a térítésmentes tankönyvre jogosultak körét 

✓ Következetesen figyeljük a mulasztások óraszámát, a jogszabályban előírt értesítési 

kötelezettségünknek mindig eleget teszünk 

✓ Ha szükséges, jelezzük a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzatnak a rendkívüli 

tanulói helyzeteket! 

 

A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedési terv 

Iskolánkban kiemelt figyelmet fordítunk a roma kisebbséghez tartozó, az anyagi okból hátrányos 

helyzetű, illetve a valamilyen egészségügyi problémával küzdő tanulókra. 

Tevékenységünk elsődleges feladatának tekintjük a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan 

hátrányos helyzetű (HHH), valamint a veszélyeztetett tanulók segítését. 

 

Iskolai drog-stratégia 

Cél az, hogy az egészségfejlesztő program eredményeként csökkenjenek az ártó tényezők, és 

erősödjenek a személyiségfejlesztő hatások. 

Az iskolavezetés minden segítséget megad az egységes prevenciós szemlélet kialakításában, 

egyrészt a tantestületen belül, másrészt az iskola egészében. Az osztályfőnöki, etika-, biológia-, 

kémia tantárgy helyi tanterveibe beépült – beépül az egészséges életre történő felkészítés, a 

testnevelésen belül fokozott hangsúlyt kap a fizikai ellenálló képesség javítása, a testi egészség 

megóvása. 

A szülők többsége partner a prevenciós munkában, azonban találkozunk olyan esetekkel, amikor 

a tanuló viselkedése az otthoni negatív hatások következménye, ilyenkor Gyermekjóléti Szolgálat 

esetleg más külső szakember segítségének kérése szükséges. 

Az iskolaorvos, védőnő komoly segítséget nyújt az egészségnevelésben. Tapasztalható 

intézményünkben, hogy megnövekedett a mentális problémával küszködő, sajátos nevelési igényű 

tanulók száma. Ezekben az esetekben is fontos a külső szakmai segítség bevonása. (Gyermekjóléti 

Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, szakpszichlógus...stb.) 

 

Állapotfelmérés 

 

A diákoktól információt közvetlenül, ill. közvetett módon szerzünk. Egyre több tanuló fordul a 

nevelőtestület valamely tagjához, elsősorban osztályfőnökéhez, vagy az ifjúságvédelmi felelőshöz 

segítségkérés vagy jelzés céljából. 

A szülőktől információt szülői értekezleteken, fogadó órákon kapunk. 

Feladatainkat a vizsgálatok és felmérések eredménye döntően befolyásolják. 

 

11.  Az intézmény kapcsolattartásának formái, a szülők, a tanulók, a 
pedagógusok részvétele az intézményi döntési folyamatokban 

Külső kapcsolatok 
Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart: 

✓ a fenntartó – Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvánnyal, 

✓ Budapest Főváros Kormányhivatala, az Oktatási Ügyosztállyal, 

✓ a telephelyek szerint illetékes főjegyzőkkel és oktatási osztályvezetőkkel, 

✓ a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szakszervezetével, 

✓ a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetével, 

✓ a Művészeti Szakközépiskolák Szövetségével, 

✓ a VII. kerületi Önkormányzattal és oktatási intézményekkel, 
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✓ a zene- és táncművészeti szakközépiskolákkal, főiskolákkal, egyetemekkel, 

✓ a Magyar Táncművészeti Főiskolával – hallgatóik a mi iskolánkban teljesítik hospitálási 

és tanítási gyakorlatukat, utolsó éves hallgatójuk tanít alap- és középfokú osztályainkban. 

✓ Magyar Tánc Sport Szövetséggel 

 

Ahogyan az intézmény Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervéből is kiderül, a 

felsoroltakon kívül szeretné felvenni a kapcsolatot az intézmény vezetése a kerületben illetékes 

Családsegítő Szolgálattal, Gyermekjóléti Központtal, Pedagógiai Szolgáltató Intézménnyel; és 

hatékony együttműködést kialakítani az esélyegyenlőségi program keretében. 

 

A szülők, tanulók, pedagógusok és az iskola együttműködésének és továbbfejlesztésének 

lehetőségei 

Az iskola jellege szükségessé teszi a tanítási-tanulási folyamatban résztvevő partnerek hatékony, 

tartalmas együttműködését, mivel a korai pályaválasztás szükségszerűen sok tanulónk számára azt 

jelenti, hogy a családtól, az otthontól távol folytatja tanulmányait. 

Iskolánk mindig nyitott volt a szülőkkel, tanulókkal való együttműködésre, ezért iskolánkba 

egyéni illetve szülői motiváció alapján jelentkeznek a gyerekek. A motiváció ebben a kérdésben 

igen fontos, mivel a pedagógus a nyitott, fogékony gyermekekkel az egyéni (hangszeres órák) 

keretében könnyebben alakíthat ki személyes kapcsolatot. 

Az iskola lehetőséget biztosít mind a szülők, mind a kollégiumi nevelők számára az iskola 

programjának megismerésére, a tanítási-tanulási folyamatba való bekapcsolódásra, a 

programokon, rendezvényeken való részvételre, a kölcsönös, rendszeres tájékoztatásra, 

tájékozódásra. Eredményes zenei nevelés csak a pedagógus-tanuló-szülő hármas 

együttműködésének harmóniájában valósulhat meg. Ez ad módot arra, hogy azok a tanulók, akik 

átlagos, vagy szerényebb szakmai, vagy közismereti képességekkel rendelkeznek, a tantervi 

követelmények elvárható szintű teljesítése mellett örömmel és felelősséggel vegyenek részt a 

nevelésben. 

A szülők egy része elkíséri gyermekét a tanítási órákra, művészeti foglalkozásokra, s amikor 

alkalom nyílik rá, beszélget a pedagógusokkal, főleg a főtárgy tanárokkal, osztályfőnökökkel. 

A tanulók nyilvános szereplésein több esetben az egész család részt vesz. Iskolánk nyitott minden, 

a tanulóval kapcsolatban felmerült probléma megoldására. Tantestületünk célja az oktatási 

esélyegyenlőség megteremtése.   

A művészeti eredmények, a tanulók fejlődése nem valósulhatna meg olyan intenzíven a tanárok, 

szülők és a diákok harmonikus együttműködése nélkül. Tapasztalataink szerint a tanulók 

példaképüknek tekintik művész tanáraikat, mestereiket. 

Pedagógus és szülő együttműködése 
Számunkra fontos, hogy a szülőkkel olyan harmonikus kapcsolatot teremtsünk, melynek során 

bekapcsolódhatnak a diákok művészeti nevelésébe.  

Kapcsolattartási formák:  

✓ rendszeres szülői értekezlet. (alkalom a személyes problémák, kérdések megbeszélésére, a 

gyermek előmeneteléről való tájékozódásra),  

✓ tájékoztatás az iskola fontos eseményeiről, koncertekről, a szülőt, a családot érintő 

változásokról, a hagyományápolás lehetőségeiről, 

✓ tanévenként az első szülői értekezleten megválasztjuk minden tagintézmény szülői 

képviselőit, akik együttesen alkotják az intézmény Szülői Tanácsát (munkaközösségét). A 

szülők véleményeit, javaslatait a Szülői Tanács tagjai juttatják el az intézmény 

vezetőségéhez. A Szülői Tanács elnöke vagy megbízott képviselője jogosult eljárni 

valamennyi szülő képviseletében az intézmény egészét érintő ügyekben, véleményezi 
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azokat a dokumentumokat, amelyek elfogadásához kötelező a szülői vélemény és 

egyeztetés megkérése.  

✓ szülő felkérése egy-egy óralátogatásra, előzetes időpont egyeztetése után. Ennek során a 

szülő személyesen tapasztalhatja meg a főtárgy és a kötelező, ill. választott tárgyak 

tanóráinak, foglalkozásának menetét,  

✓ rendszeres telefonon történő kapcsolattartás osztályfőnökökkel, szakmai vezetőkkel, 

✓ nyílt napok szervezésével, a médiában történő megjelenéssel, tájékoztató kiadványok 

készítésével és felhasználásával az iskolai kommunikáció fejlesztése,  

Pedagógus és tanuló együttműködése 
A tanulók számára tanévenként két tanulói fórumot tartunk, amelyeken az iskolavezetés ellátja a 

tanulókat mindazokkal az információkkal, amelyekkel a tanulói jogok, és kötelességek érdekében 

rendelkezniük kell, és megismerhetik a tanulók az iskolai munkaterv rájuk vonatkozó részleteit, 

feladataikat.  

A tanítás menetét oly módon szükséges alakítani (egyénre szabott tantervi követelmények a tanév 

során, a tantervi kereteken belül), hogy a tanulók különböző képességeinek az megfeleljen. Ezáltal 

megelőzhető a kudarcélmény kialakulása. A tanítási órák során a tanuló személyiségének 

megfelelően kell alakítani a tartalmi elvárásokat, a fejlődés ütemét, a beszámoltatás, a szereplések 

módját, időpontját. Ugyanakkor a pedagógus akkor végzi felelősséggel pedagógiai munkáját, ha 

felhívja a tanuló és a szülő figyelmét arra, hogy a tanuló képességei mennyire illeszkednek 

harmonikusan a tantervi és iskolai elvárásokhoz, követelményekhez. A szerepeltetés része a 

nevelésnek, melyre a felkészítést a pedagógusnak körültekintően kell kialakítania a növendéke 

személyiségének ismeretében.  

A pedagógus felelőssége arra is kiterjed, hogy a tanulásban egyénenként és esetenként mutatkozó 

megfelelő alkalmasság elégtelen voltát a tanuló és a szülő számára úgy jelezze, hogy a növendék 

azt megértse, minél kisebb kudarcélményt jelentsen számára.  

 

A tanulók iskolai döntéshozatalban való részvételi jogainak gyakorlása 
A tanulók az iskolai diákönkormányzat és szülői szervezet működésén keresztül gyakorolhatják 

az iskolai döntéshozatalban jogikat. A döntési jogosítványok lehetnek egyetértési, véleményezési, 

és javaslattételi jogok. Az iskola igazgatója szükséges esetben írásban kéri fel az érintett 

szervezeteket joggyakorlásra határidő megadásával. A szervezetek a saját hatáskörükben 

véleményeiket, javaslataikat megfogalmazhatják, kérdéseket tehetnek az iskolavezetés számára, 

melyre érdemi választ kell adni. 

 

A részvételi arányon mindenképpen jelentősen javítanunk kell – sajnos a szülőknek csak kb. 20%-

a tart rendszeres kapcsolatot az iskolával. Gyakori a hátrányos helyzetű tanulóink esetében, hogy 

a szülőt a felvételin látjuk először és utoljára. Ezen igyekszünk változtatni, és továbbra is töretlenül 

küldjük az értesítő leveleket az értekezletekről, amelyeket hangversennyel és bemutatóval kötünk 

össze, hátha így nagyobb érdeklődésre tarthatunk számot. Talán elindul egy lassú változás a 

kitartás következtében. 

 

12.  A képzés megkezdésének és folytatásának rendje, a tanulmányok alatti 
vizsgák általános szabályai 

A tanulói jogviszony létesítése 
A tanuló felvételét minden esetben művészeti szintfelmérését szolgáló vizsga előzi meg, 

függetlenül attól, hogy művészeti tanulmányait megkezdő vagy más iskolából átvételt kérő 

fiatalról van szó. 
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Alapfokú művészetoktatás 

A tanulói jogviszony létesítésének feltételei új növendék esetében: 

✓ feleljen meg a tanuló a felvételi követelményeinek, amelyről írásbeli értesítést kap az 

iskolavezetéstől; 

✓ a sikeres felvételi után iratkozzon be az intézmény által megadott időpontban (a 

tanévkezdést megelőző júniusban); 

✓ töltse ki gondviselőjével a megfelelő nyomtatványokat (jelentkezési lap; szülői 

nyilatkozat); 

✓ fizesse be a számára előírt térítési/tandíjat egy összegben az adott tanév I. félévére (minden 

tanévben szeptember 15-ig). 

A tanulói jogviszony folyamatos fenntartásának feltételei „régi” növendék esetében: 

✓ tanulói adatlap kitöltése a tanév 1. tanítási napján;  

✓ szülői nyilatkozat kitöltése a tanév 1. tanítási hetében; 

✓ a tanuló számára előírt térítési/tandíj befizetése egy összegben az adott tanév I. félévére 

(minden tanévben szeptember 15-ig). 

 

A felvételi vizsgára jelentkezés feltétele, és a felvételi vizsga anyaga: 

✓ Kezdő zeneiskolai tanulmányok esetében nincs előfeltétele a felvételire jelentkezésnek. A 

meghallgatáson a készségek, képességek felmérésére kerül sor  (dallam visszaéneklése, 

ritmus visszatapsolása, fizikai adottságok meglétének felmérése a választott hangszerhez). 

✓ Zeneiskolai előtanulmányokkal rendelkező felvételiző esetében a vizsga anyaga 1 

szabadon választott skála, 1 etűd és 1 előadási darab – az eddig elvégzett zeneiskolai 

osztály szintjének megfelelően; valamint szolfézs-zeneelmélet szintfelmérés. 

✓ Kezdő tánc tanulmányok esetében nincs előfeltétele a felvételire jelentkezésnek. A 

felvételin a készségek, képességek felmérésére kerül sor (alkat, ritmusérzék, tehetség). 

✓ Táncos előtanulmányok esetében a készségek, képességek felmérésén kívül a vizsga 

anyaga néptánc, társastánc, vagy balett táncelemek bemutatása, valamint elsajátítása a 

felvételi vizsgán. 

 

Középfokú művészetoktatás 

A tanulói jogviszony létesítésének feltételei új növendék esetében: 

✓ feleljen meg a tanuló a felvételi vizsga követelményeinek, amelyről írásbeli értesítést kap 

az iskolavezetéstől; 

✓ a sikeres felvételi után iratkozzon be az intézmény által megadott időpontban (a 

tanévkezdést megelőző júniusban); 

✓ töltse ki gondviselőjével a megfelelő nyomtatványokat (jelentkezési lap, tanuló biztosítás). 

✓ A tanulói jogviszony folyamatos fenntartásának feltételei „régi” növendék esetében: 

✓ tanulói adatlap kitöltése a tanév 1. tanítási napján. 

 

A felvételi vizsga anyaga: 

✓ Szórakoztatózenész - Népi cigányzenére, szalonzenére jelentkezők esetében 1 skála, 1 

etűd, 1 előadási darab és 1 nótacsokor, valamint szolfézs-zeneelmélet szintfelmérés. A 

felvételire jelentkezés előfeltétele hegedű, brácsa, gordonka, cimbalom tanszakon 6 évnyi, 

nagybőgő és klarinét tanszakon 4 évnyi zeneiskolai tanulmány; vagy ennek a szintnek 

megfelelő tudás. 

✓ Szórakoztatózenész - Tánczene szakra jelentkezők esetében 1 skála, 1 etűd, 1 előadási 

darab és 1 tánczenei idézet, 1 népdal valamint szolfézs-zeneelmélet szintfelmérés. A 

felvételire jelentkezés előfeltétele 6 évnyi zeneiskolai tanulmány zongora tanszakon. 
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Kivételes tehetség esetében a bizonyítvány szólhat kevesebb évről, amennyiben a tudás 

eléri a 6. osztályos szintet. 

✓ Klasszikus zongora és hegedű szakra jelentkezők esetében 1 skála, 1 etűd, 1 előadási darab 

valamint szolfézs-zeneelmélet szintfelmérés. A felvételire jelentkezés előfeltétele 6 évnyi 

zeneiskolai tanulmány zongora vagy hegedű tanszakon.  

✓ Színpadi tánc tagozatra jelentkezők esetében a készségek felmérése (alkat, ritmusérzék, 

tehetség); valamint előtanulmányok esetében néptánc, vagy balett táncelemek bemutatása, 

illetve elsajátítása a felvételi vizsgán. Nem feltétel a felsorolt tárgyakból a magas 

tudásszint, hiszen a tudást az itteni 5 éves képzés alatt szerzik meg a növendékek. 

 

A tanulói jogviszony megszűnése 
Az iskolai tanulmányok befejezése előtt megszűnhet a tanulói jogviszony ha: 

✓ szakmailag nem tud a tanuló megfelelő módon fejlődni, ezért átjelentkezik más 

középiskolába, vagy kimarad 

✓ egészségileg alkalmatlanná válik tanulmányai folytatására, és ezért iskolát kell változtatnia 

✓ fegyelmi büntetésből az iskolából távoznia kell. 

A tanulói jogviszony az iskolai tanulmányok befejezéseképpen letett érettségivel, illetve szakmai 

vizsgával szűnik meg. 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata 
 

A vizsgaszabályzat hatálya 

Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: 

osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra vonatkozik. 

Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: aki osztályozó vizsgára jelentkezik, akit a 

nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít. Kiterjed továbbá más intézmények olyan 

tanulóira, akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója 

különbözeti vizsga letételét írja elő, illetve a vendégtanulói jogviszonyban. 

Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira. 

 

Tanulmányok alatti vizsgák rendje 

A vizsgaszabályzat jogi kerete a 2011.évi CXC törvény a köznevelésről és a 20/2012 (VIII.31.) 

EMMI rendelet. 

 

I. Tanulmányok alatti vizsgák 

1. A vizsga fajtái, vizsgára kötelezettek: 

- osztályozó vizsga 

osztályozó vizsgát tesz az a tanuló, 

✓ akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja és nem 

osztályozható, ha a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.(a tanuló 

csak eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb 

évfolyamon), 

✓ akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta és 

érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást az adott tárgyból, 

✓ aki vendégtanuló, 

✓ aki tanulmányait magántanulóként végzi. 

✓ aki más oktatási intézményből jelentkezik iskolánkba / különbözeti vizsga /.  

✓ aki átvétellel tanulói jogviszonyt létesít és eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott. 

 

Az osztályozó vizsgával kapcsolatban a következők szerint kell eljárni: 
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• Osztályozó vizsgát a tanév helyi rendjében meghatározott időszakban lehet tenni. 

(a tanév vége előtt májusban, illetve a javítóvizsga időszakban, augusztusban) 

• Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga várható időpontjait az igazgató 

jelöli ki. 

• A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetőleg a szülő minimum a vizsga előtt két héttel 

értesítést kap 

• Egy vizsgaidőszakban legfeljebb 2 évfolyam tananyagából tehető vizsga. Három évfolyam 

anyagából csak rendkívül indokolt esetben; igazgatói engedéllyel lehet vizsgázni. 

• Az osztályozó vizsga letételét az igazgató engedélyezi. A jelentkezés formanyomtatványon 

történik (amely az iskola titkárságán szerezhető be), a következő határidők szerint: 

- Májusi vizsgaidőszak, február 15-ig 

- Augusztusi vizsgaidőszak június 15-ig 

- Egyéb esetben minimum 8 héttel a tervezett vizsga előtt 

(A jelentkezési lapot a tanuló, valamint kiskorú tanuló esetében a gondviselő is aláírja) 

• Az osztályozó vizsga követelményeit, az iskola nevelőtestületet határozza meg. 

• A vizsga részletes követelményeiről a tanuló minimum a vizsga előtt 6 héttel írásbeli 

tájékoztatást kap. A tantervi követelmények az iskola honlapján folyamatosan 

megtekinthetők a Pedagógiai Programban. 

• Az osztályozó vizsga napján a tanuló mentesül a tanórák látogatásának kötelezettsége alól. 

• Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a készségtárgyak kivételével valamennyi, az 

évfolyam követelményeiben megállapított tantárgyból. 

2. Vizsgaforma, vizsgarészek: 

➢ szóbeli vizsga 

➢ írásbeli vizsga 

3. A tanulmányok alatti vizsgák rendje: 

• Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból 60 perc. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

 

• A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani.  

A vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg 

tanította. 

• Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el. A vizsgán az elnökön és a 

kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. 

• A tanulónak a kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására min. 20 percet kell 

biztosítani (kivéve az idegen nyelvet, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek max. 

időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot 

árul el az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, 

valamint 15 perc a felelet időtartama. A végső osztályzatát a két felelet százalékos átlaga 

alapján kell megállapítani. 

• Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg 

nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, -vizsgája 

elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. 

Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak 

megismétlésére. 

• Az osztályozó vizsga a vizsgázó számára díjtalan 

• Az osztályozóvizsga nem ismételhető meg. 

• Sikertelen osztályozóvizsga esetén a tanuló javítóvizsgát tehet. 

• A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 

5 évig meg kell őrizni! 
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• A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet. 

• Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. 

• A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a megfelelő záradékokkal be kell 

vezetni. 

• Az eredményhirdetésnek legkésőbb az utolsó vizsgát követő 2. munkanapon meg kell 

• történnie. 

• H a tanuló osztályozóvizsgával teljesítette a követelményeket, a vizsga után nyilatkoznia 

kell  

▪ Nem kívánja tovább tanulni a tárgyat 

▪ Idegen nyelv esetében az órarend függvényében más nyelvet kíván tanulni. 

4. Független vizsgabizottság előtti vizsga 

Két ok miatt jelentkezhet a tanuló: 

a) az osztályzat megállapítása céljából 

A tanuló (kiskorú tanuló) - szülője aláírásával- a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját 

megelőző harmincadik napig ill., ha engedélyt kapott osztályozó vizsgára, akkor az engedély 

megadását követő 3 napon belül jelentkezhet az iskola igazgatójánál. 

b) javítóvizsga céljából 

A bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül (lásd 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 22.§ 2,3. 

pont) kell a kérelmet benyújtani az iskola igazgatójához. 

 

5. Javítóvizsga szabályzat 

• Javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek valamelyik tantárgyból az év 

végén megállapított osztályzata elégtelen volt, vagy az osztályozóvizsgán megbukott. 

A javítóvizsgával kapcsolatosan az alábbiak szerint kell eljárni: 

• A javítóvizsgára utasított tanuló az igazgató által megállapított napo(ko)n javítóvizsgát 

tehet. 

• A vizsga idejéről az igazgató a tanulót és annak szüleit értesíti. 

• A javítóvizsgára jelentkezni nem kell.  

• Ha a tanuló nem kíván javítóvizsgát tenni, akkor az évfolyamot megismételheti, 

amennyiben ezt írásban kéri (kiskorú tanuló esetén a szülő). 

• A javítóvizsga indokolatlan elmulasztása osztályismétlést jelent. 

• A tanuló a javítóvizsgára a bizonyítványával, valamint a megengedett segédeszközökkel 

Pl. számológép, történelmi és földrajzi atlaszok, négyjegyű függvénytáblázat… az írásbeli 

vizsga kezdete előtt fél órával jelenik meg. 

• Igazolatlan meg nem jelenés a vizsgán, vagy szabálytalanság miatti eltiltás osztályismétlést 

von maga után. 

• A javítóvizsgát az osztályozó vizsgára előírt módon kell lebonyolítani. 

• Az írásbeli vizsga időtartama tantárgyanként és évfolyamonként 45 perc, magyar nyelv és 

irodalom tantárgyból 60 perc. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsgát lehet tenni. 

• A szóbeli vizsgát az iskola tanáraiból alakított vizsgabizottság előtt kell megtartani. A 

vizsgabizottság kérdező tanára lehetőleg az a tanár legyen, aki a tanulót előzőleg tanította.  

• Az elnöki teendőket az igazgató vagy a megbízottja látja el. A vizsgán, az elnökön és a 

kérdező tanáron kívül még egy vizsgabizottsági tagnak jelen kell lennie. 

• A tanulónak a kihúzott tétel (ami több feladatból állhat) kidolgozására min. 20 percet kell 

biztosítani (kivéve az idegen nyelvet, ahol nincs felkészülési idő). A feleletek max. 
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időtartama 15 perc. Ha a tanuló a feladatát nem tudja megoldani, teljes tájékozatlanságot 

árul 

el, az elnök egy alkalommal póttételt húzathat vele. Erre is 20 perc a felkészülési idő, 

valamint 15 perc a felelet időtartama. A végső osztályzatát a két felelet százalékos átlaga 

alapján kell megállapítani. 

• Azt a vizsgázót, aki akár az írásbeli, akár a szóbeli vizsgán figyelmeztetés ellenére meg 

nem engedett eszközt használ, az igazgató a vizsga folytatásától eltilthatja, vizsgája 

elégtelen. Az indokolatlanul félbehagyott vizsgát úgy kell tekinteni, mint ami nem sikerült. 

Az önhibán kívüli; indokolt vizsgamegszakítás esetén módot kell adni, annak 

megismétlésére. 

• A javítóvizsga a vizsgázó számára díjtalan. 

• A javítóvizsga nem ismételhető meg. 

• A vizsgáról jegyzőkönyv készül az elnök és a tagok aláírásával, melyet az iskola irattárában 

5 évig meg kell őrizni! 

• A jegyzőkönyv melléklete a vizsgázó írásbeli dolgozata és feladatlapja, valamint a diák 

szóbeli felkészülés alatti jegyzetei. A szülő kérésre a fenti dokumentumba betekinthet. 

• Az írásbeli dolgozatot a szaktanár piros tollal javítja, a hibák megjelölésével értékeli és 

aláírásával látja el. 

A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a megfelelő záradékokkal be kell vezetni 

az osztályfőnöknek és az igazgató írja alá. 

Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik, legkésőbb az utolsó vizsgát követő 

napon. 

 

Szakmai vizsgák:   

A 20/2012. EMMI rend.  7. § (1) bekezdésének ai) pontja szerint az iskola pedagógiai programja, 

konkrétan az iskola helyi tanterve határozza meg az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és 

minősítésének követelményeit, továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, 

magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. 

Amennyiben a vizsga műsor érdemjegye elégtelen, akkor a félévi vagy év végi osztályzat 

elégtelen, függetlenül az addig megszerzett osztályzatokról. Az értékelést több kolléga végzi, hogy 

a szubjektivitást elkerüljék.  

 

 

Magasabb évfolyamba lépés feltételei 

Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei, az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének követelményei és formái, a tanulók magatartása, szorgalma értékelésének és 

minősítésének követelményei, a tanulók teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, 

minősítésének formája. 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási tárca által kiadott 

kerettantervekben „A továbbhaladás feltételei”-ben meghatározott követelményeket az adott 

évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók évközi tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei 

alapján bírálják el. A tanulónak minden tantárgyból a legalább „elégséges” év végi osztályzatot 

kell megszereznie a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a tanév végén valamely tantárgyból/tantárgyakból „elégtelen” osztályzatot szerez, 

akkor a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javító vizsgát köteles tenni. 

A tanuló évfolyamot ismételni köteles, ha a szakmai gyakorlat előírt követelményeit nem 

teljesítette. 
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A tanuló évfolyamot ismételni köteles vagy osztályozó vizsgát tehet, ha a törvényben és 

rendeletekben meghatározott óraszámnál többet hiányzik. 

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak 

osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

✓ az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 

✓ az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; 

✓ egy tanítási évben a mulasztása a hatályos jogszabályban előírtaknál több, és évközi jegyei 

alapján nem osztályozható; 

✓ magántanuló volt. 

 

Az értékelés rendje 

A vizsgázó az előre (minimum 30 nappal a vizsga előtt) megkapott tematika alapján teszi le 

vizsgáit. 

Értékelésének fő szempontja, hogy a továbbhaladás minimális feltételeinek eleget tett-e 

(javítóvizsga esetében), illetve az adott időszak követelményeit milyen szinten teljesítette 

(osztályozó és különbözeti vizsga). 

Az osztályozó vizsga tantárgyai azonosak a naplóban szereplő tantárgyakkal. 

 

A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Minden tárgyból az adott évfolyam követelményeinek tematikáját, a felkészülést segítő eszközök 

listáját megkapja a vizsgázó. A vizsga időtartamát a jogszabályban megfogalmazottak szerint kell 

megállapítani. A vizsgákat a 20/2012. EMMI rendelet alapján a tanuló tevékenységének, 

munkájának pedagógiai értékelésével kapcsolatos szabályok című fejezetében szabályozottak 

szerint kell megszervezni. 

 

Követelményrendszer, a teljesítmények ellenőrzése 

Az oktató-nevelő tevékenység ismereteinek, készségeinek, művészi megnyilvánulásainak 

rendszeres és folyamatos ellenőrzése, értékelése és minősítése állandó feladatunk. Mivel a tanulók 

egyéni és csoportos oktatásban vesznek részt, ezért a módszerek eltérőek. Egységes szempont a 

tanterv által előírt tananyag elvégzése, a követelmény teljesítésének színvonala, illetve annak 

megállapítása, hogy a tanuló a követelmény minimumát vagy maximumát teljesítette. 

A tanulók tanulmányainak és teljesítményének ellenőrzése elméleti tárgyak, és szakmai tárgyak 

esetében előadói, alkotói, színpadi előadás formájában történhet. 

Mind a zeneművészet, mind a táncművészet különböző tanszakain egy tanévben minimum két 

alkalommal meghallgatást, vizsgát (félévi, év végi) és évközi tematikus (közös óra, bemutató) 

ellenőrzést tartunk. Azonban az ellenőrzés egyéb (házi versenyek, növendék-koncertek) más 

formái is alkalmazhatók.  

 

Összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzési kerettantervekkel összhangban szakképzéseink esetében az összefüggő szakmai 

gyakorlatot a növendékek művészeti szakmai gyakorlatként teljesíthetik, mely megszervezhető a 

képzési sajátosságok figyelembevételével (pl.: hangversenyek, fellépések, táborok, versenyek, 

kiállítások, művésztelepek, bemutató és pályaorientációs programok formájában) 

A tánc és zeneművészeti szakképzés nyári gyakorlata: 

A programot évente augusztus 20. után és a tanév kezdés időpontja előtt rendezzük meg. Célunk 

a színvonalas, intenzív, zenei és tánc tevékenység biztosítása, a hangszeres gyakorlás, a 

színpadhoz való szoktatás, a technikai tudás bővítése, az egyéni képességek fejlesztése, a tanulást 

segítő módszerek ismertetése és egyéni fejlesztése. 
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13.  Ellenőrzés, értékelés  

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

Pedagógiai munkánkban az értékelési folyamatban adott pedagógiai jelenség értékét állapítjuk 

meg.  

Az értékelés lényege: viszonyítás a cél és a hatás között. 

A pedagógiai értékelésünk tehát pedagógiai információk szervezett és differenciált 

visszajelentésének elmélete és gyakorlata. 

Az értékelő munka nem azonos az ellenőrzéssel, mivel az értékelés hosszabb és bonyolultabb 

folyamatokra vonatkozik, míg az ellenőrzés rövid távú és viszonylag egyszerű „értékelés”. 

Kifejezi, hogy a tanulókban milyen változások következnek be. 

A pedagógiai értékelésünk szerkezete három pedagógiai kategóriára irányul: 

✓ a célrendszerre, 

✓ a tanítás-tanulás folyamatára, 

✓ az eredményekre. 

Mérési adatgyűjtésünk lehet: 

✓ megfigyelés, 

✓ feleltetés, 

✓ vizsgáztatás, 

✓ felmérések, 

✓ kérdőíves kikérdezések, 

✓ az elkészült produktumok, vagy előadások tanulmányozása. 

 

Ahhoz, hogy az értékelésünk hiteles legyen, teljesülnie kell az: 

o érvényességnek (validitás) és 

o a megbízhatóságnak (reliabilitás). 

Az érvényesség azt jelenti, hogy az adatgyűjtés vagy a mérés ténylegesen arra irányul, amelynek 

a vizsgálatát kitűztük. 

A megbízhatóság azt jelenti, hogy ugyanannak a dolognak azonos feltételek között történő, az 

ismételt megmérése ugyanazt az eredményt adja. 

Az értékelésnek mindig objektívnek kell lennie, mely igazságos, megbízható és érvényes. 

Az értékelési funkciók: 

✓ 1. diagnosztikus értékelés: a tanulás kezdetén (helyzetfeltárás, mely a képességekre 

irányul. Ilyenkor a tanulási problémák okainak feltárása, kijavítása a cél) 

✓ 2. formatív értékelés: a tanulási folyamatban (formáló értékelés, mely célja nem az 

osztályozás, hanem a hibák javítása, ami a pótlást teszi lehetővé) 

✓ 3. szummatív értékelés: a tanulás befejezésekor (lezáró, minősítő értékelés) 

Az értékelésnél fontos a megerősítés szerepe, mert a tanuló hasonló szituációban az egyszer már 

megerősített módon reagál. 

A tanár értékelési stratégiája akkor szakszerű és differenciált, ha 

✓ sokféle módszert használ az értékeléshez, 

✓ figyelembe veszi az egyéni különbségeket, 

✓ megerősítést nyújt. 

Vizsgák értékelése: 

Három pedagógiai jellemzőjük van, amelyet szükséges figyelembe venni: 

1. tanulásra ösztönzik a tanulókat, 

2. összesített képet adnak a tanulás egészének vagy fontos részeinek eredményéről, 
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3. lehetőséget adnak arra, hogy a tanulók egyéni képességeihez és érdeklődéséhez lehessen 

igazítani az értékelést. 

A vizsgák szakszerű lebonyolításához meg kell határozni a vizsgák módszerét, valamint a 

vizsgakövetelményeket, amelynek fokozatai lehetnek az ún. nívószintek, amelyek a tanulók közti 

képességbeli és tudásbeli különbségeit képezik le. 

A követelményeknek ki kell fejezni a tanulók iránt támasztható elvárásokat részletes 

követelmények szerint. 

Az értékelési folyamatnak szervesen illeszkednie kell a tanulás folyamatához. 

 

Az írásbeli beszámoltatások formája, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében 

 

1. Az írásbeli beszámoltatások célja: 

Lehetőséget biztosítani a tanárnak és tanulónak arra, hogy a tanítás-tanulási folyamat eredményét, 

a tanuló tudását és képességeit értékelni lehessen. Időpontjában nem szükséges előre 

megállapodni. 

2. Az írásbeli beszámoltatások formája: 

Írásbeli – 10-15 perces – feleletek az előző órai, vagy néhány óra tananyagából, melynek célja a 

tananyag további feldolgozásához szükséges alapismeretek meglétének ellenőrzése, ösztönzés a 

folyamatos felkészülésre. 

Témazáró dolgozat, amely lehet 1 teljes tanóra időtartamban, amikor is a témakörök lezárása, 

gyakorlása, összefoglalása után írnak a diákok. Időpontját két héttel a dolgozat írása előtt a tanár 

bejelenti. Bármilyen ok miatt elmaradó témazáró dolgozat nem pótolható olyan napon, amikor a 

tanulók már legalább két dolgozatot írnak. 

A témazáró dolgozatok megírattatásának célja a megszerzett tudás rendszerezése, más 

tudományterületen szerzett ismeretekhez való kapcsolódása, azok rendszerben való elhelyezése. 

Házi dolgozatok, amelyek a közismereti és szakmai tantárgyakból egyaránt készülhetnek, 

hosszabb időszak alatt, előre meghatározott határidőig (3-4 hét) lehet elkészíteni. 

Jellemzője, hogy bő a témaválaszték, és a szakirodalom kritikus és szelektív felhasználása alapján 

dolgozható fel. A dolgozatnak saját egyéni véleményt, széleskörű tájékozottságot kell bemutatnia. 

A dolgozatok átgondolt szerkesztése, a csiszoltabb stílus, az esztétikus megformálás követelménye 

a dolgozatnak. 

A házi dolgozatok tartalmi és formai követelményeit előzetesen meg kell ismerniük a tanulóknak. 

 

Az írásbeli beszámoltatás értékelési szempontjait, a feladatok pontértékeit (tartalmi elemeit, az 

osztályozás ponthatárait) szempontjait a tanulókkal ismertetni kell. 

Az a tanuló, aki felkészületlenség, vagy fegyelmezetlenség miatt nem írja meg a témazáró 

dolgozatot, annak a következő tanórán pótolnia kell mulasztását. 

A tanulási nehézségekkel (részképesség-zavarokkal) küzdő tanulók a szakértői vélemény nyomán 

felmenthetők az írásbeli beszámoltatás alól. Esetükben az értékelés szóbeli formáit kell biztosítani. 

A házi feladatok mértékének meghatározásánál figyelemmel kell lenni a tanulók egyéni 

képességeire, terhelhetőségére. 

A tanulók teljesítményének ellenőrzése és értékelése 
Tantárgyi értékelés: 

A tanulók teljesítményét az egyes tantárgyakból a tantervi követelmények alapján a tanév közben 

érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzattal kell értékelni, és az értékelést, az 

osztályzattal együtt a tanulók tudomására kell hozni az osztályzatot adó tanárnak.  

Az értékelésnek igazságosnak, építő jellegűnek kell lennie. Az értékelés formáját a szaktanár dönti 

el. (írásbeli, szóbeli, gyakorlati, vagy egyéb) 
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Az érdemjegyek mellett az értékelést úgy kell elvégezni, hogy a diák visszajelzést kapjon 

teljesítményéről, hibáiról. 

A naplóba és az ellenőrzőbe bevezetett érdemjegyeket az osztályfőnököknek havi szinten 

ellenőrizniük kell. 

A félévi és tanév végi osztályzatok megállapítása az érdemjegyek alapján történik, ez a szaktanár 

joga, feladata és felelőssége. A félévi osztályzatokhoz közismereti és elméleti tantárgyakból 

legalább 3, a tanév végihez legalább 6 érdemjegy szükséges, kivéve, ha a tanuló hosszabb 

hiányzása ezt nem teszi lehetővé, és hiányzása még nem olyan mérvű, hogy nem kaphat 

osztályzatot.  

A szakmai tantárgyak értékelési és osztályozási módszereit a szakmai programok tartalmazzák. 

 

A tanulók magatartásának, szorgalmának ellenőrzése, értékelése: 

A tanulók magatartás és szorgalom osztályzatáról félévkor és tanév végén az osztályfőnök dönt az 

osztályban tanító tanárok javaslata alapján. A szakmai szorgalmi jegyet a szakmai 

munkaközösség-vezető vezetésével a szakmai tanárok közösen állapítják meg. A szakmai 

szorgalom értékelése is szükséges. 

A tanulók jutalmazása, magatartásának, szorgalmának értékelési elvei 
 

A tanulók jutalmazása: 

A tanulók, tanulói közösségek, osztályok, művészeti csoportok szorgalmában, tanulmányi 

munkájában elért magas színvonal, kimagasló eredmények jutalmazása fontos pedagógiai elv és 

eszköz iskolánk oktató nevelő munkájában. 

Rendkívül fontos, hogy a jutalmazás kövesse az eseményeket, eredményeket, s lehetőleg a tanári 

vagy iskolai közösség előtt történjék. 

 

Azt a tanulót, aki képességeihez mérten 

✓ példamutató magatartást tanúsít, vagy 

✓ folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy 

✓ az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy 

✓ iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön 

✓ vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy 

✓ bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az 

iskola jutalomban részesíti. 

 

A jutalmazás az osztályfőnöknél, igazgatónál, nevelőtestületnél kezdeményezhető. 

Kezdeményezheti a szaktanár, osztályfőnök, igazgató, nevelőtestület, diákközösség. 

A jutalmazás formái: 

Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: 

 

Szaktanári írásbeli dicséret: 

✓ a tanévben több alkalommal is adható a rendszeres felkészülésért, kiemelkedő haladásért, 

1-1 feladat példamutató megoldásáért. 

Osztályfőnöki dicséret: 

✓ a tanévben többször is adható, kiemelkedő közösségi munkáért 

✓ szereplésért, tanulmányi (vagy szakmai) versenyeken való részvételért 

Tagozatvezetői dicséret (telephelyi dicséret)  

✓ több tantárgyból nyújtott rendszeres, magas színvonalú teljesítményért, vagy 1-1 

hangversenyen, előadáson nyújtott teljesítményért adható. 

Igazgatói dicséret  
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✓ szakmai versenyen, fesztiválon nyújtott kiemelkedő teljesítményért, az iskola jó hírét 

növelő színpadi produkcióért, illetve jeles tanulmányi eredményért félévkor és a tanév 

végén egyaránt adható. A félévi dicséret a tájékoztató füzetbe kerül, az éves munkáért járó 

igazgatói dicséretet az év végi bizonyítványba és a törzslap megjegyzés rovatába is be kell 

írni. 

Nevelőtestületi dicséret  

✓ a huzamosabb ideig tartó példamutató kötelezettség-teljesítés, és a kiváló tanulmányi 

eredmény elismeréséről a nevelőtestület dönt. Félévkor a tájékoztató füzetbe, év végén a 

bizonyítványba és a törzslap megjegyzés rovatába kell beírni.  

Egyéb elismerések, címek: 

„Kiváló tanuló”: 

✓ művészeti tanulmányokban kitűnő bizonyítvány, vagy kimagasló szakmai eredmény 

(országos, vagy nemzetközi versenyen elért helyezés) a kritériuma.  

„Az év zenésze”, „Az év táncosa” cím: 

✓ szakmailag indokolt esetben a tantestület javaslata és döntése alapján, a kitüntetés évente 

az alapfokon és a középfokon tagozatonként 1-1 tanulónak adományozható.  

 

A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a tanulóközösség és a szülő tudomására kell hozni. 

A további jutalmazások és büntetések (igazolatlan óra, fegyelmi vétség) rendszerét az SZMSZ 

tartalmazza. 
 

A magatartás és a szorgalom minősítése 

 

Magatartás 

A magatartás és szorgalom minősítésének módját az osztályfőnök a tanév elején ismerteti a 

tanulókkal. 

 

A magatartás minősítése – az életkori sajátosságokhoz igazodva – fejezi ki az iskolai 

kötelezettségekhez, a tanulótársakhoz való viszonyt. A minősítés fokának megállapításában 

figyelembe vesszük az igazolatlanul mulasztott órák, valamint fegyelmező intézkedések és 

dicséretek számát, fokozatát. 

A tanulók magatartásának értékelésekor és minősítésekor a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) 

érdemjegyeket használjuk. 

Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők. 

 

Példás ( 5 ) az a tanuló, aki: 

✓ az iskola nevelési normái szerint él, 

✓ tanórán és tanórán kívül példamutatóan, kulturáltan viselkedik, betartja a házirend 

előírásait, 

✓ kötelességtudó, feladatait teljesíti, az osztály és az iskola életében aktívan részt vesz, 

✓ alapvető iskolai kötelezettségeinek eleget tesz ( nem bukott meg, nem hiányzott 

igazolatlanul). 

Jó (4 ) az a tanuló, aki: 

✓ az iskola nevelési normái szerint él, 

✓ a házirendet betartja, 

✓ kötelességtudó, feladatait általában jó színvonalon teljesíti, 

✓ feladatokat ritkán vállal önként, az osztály vagy az iskolai közösség munkájában csak 

biztatásra vesz rész 

Változó ( 3 ) az a tanuló, aki: 

✓ az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be, 
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✓ tanórán vagy tanórán kívül többször viselkedik fegyelmezetlenül, 

✓ feladatait nem teljesíti minden esetben, 

✓ az iskolai normákhoz nehezen alkalmazkodik, 

✓ fegyelmező intézkedésben részesült. 

Rossz ( 2 ), az a tanuló, aki: 

✓ a házirend előírásait sorozatosan megsérti (ismétlődő igazolatlan mulasztás), 

✓ fegyelmező intézkedések (osztályfőnöki, szaktanári figyelmeztetés) ellenére sem 

változtat magatartásán, 

✓ fegyelmi eljárás eredményeként fegyelmi büntetésben részesült, 

✓ felelőtlen magatartásával szándékosan árt önmagának, tanulótársainak, 

✓ munkafegyelme laza, alapvető tanulmányai kötelezettségének nem tesz eleget, 

✓ viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelés, oktatás eredményességét akadályozza. 

✓ nem szabálykövető, nem együttműködő, magatartásával akadályozza a tanóra oktató-

nevelő munkát 

 

Szorgalom 

A szorgalom minősítése – az egyéni képességeket mérlegelve – fejezze ki a tanulmányi munkához 

való viszonyt, a tanulói feladatok pontos teljesítését. Félévkor és tanév végén a tanulók 

magatartásának és szorgalmának értékelését a tanulók és az osztályban tanító tanárok, gyakorlati 

oktatók- kollégiumban lakó diákok esetében a nevelőtanárok véleményének figyelembe vételével 

állapítja meg az osztályfőnök. 

A tanulók szorgalmának értékelésekor és minősítésekor a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2) érdemjegyeket, illetve osztályzatokat használjuk. 

 

Iskolánkban a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők. 

Példás (5) az a tanuló, aki: 

✓ képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

✓ önállóság, önellenőrzés jellemzi; 

✓ munkavégzése pontos, megbízható, lelkiismeretes; 

✓ a tanórán aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, azokat jól elvégzi; 

✓ tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken, pályázatokon, a nem kötelező iskolai 

rendezvényeken önként részt vesz; 

✓ szükséges taneszközeit a tanítási órákra mindig elhozza. 

Jó (4) az a tanuló, aki: 

✓ képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; 

✓ rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; 

✓ a tanórákon többnyire aktív; 

✓ plusz feladatott önként nem vagy ritkán vállal, de erre motiválható, s az ilyen megbízatást 

teljesíti. 

Változó (3) az a tanuló, akinek: 

✓ tanulmányi teljesítménye elmarad képességeitől; 

✓ tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; 

✓ felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; 

✓ Érdemjegyei, osztályzatai több tárgyból is leromlott; 

✓ A tanórán többnyire csak figyelmeztetésre dolgozik; 

✓ Tudása felszínes. 

Hanyag (2) az a tanuló, aki: 

✓ nem teljesítette a minimum követelményeket, egy vagy több tantárgyból elégtelen  

✓ osztályzatot kapott; 

✓ tanulmányi és gyakorlati munkájában megbízhatatlan, hanyag, lusta, figyelmetlen 
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✓ képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében 

✓ feladatait folyamatosan  nem teljesíti 

✓ felszerelése, házi feladata többnyire hiányzik 

✓ a tanórán figyelmeztetés ellenére sem dolgozik, a tanuláshoz nyújtott tanári segítséget 

nem fogadja el. 

14. Tankönyvek, segédanyagok, taneszközök kiválasztásának, a 
térítésmentesen biztosított tankönyvek ellátásának elvei 
 

Az alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei 

 

Közismereti képzés 

 

A nevelő – oktató munka során a pedagógusok csak olyan nyomtatott taneszközöket (tankönyv, 

munkafüzet, térkép stb.) használnak a tananyag feldolgozásához, amelyek a jóváhagyott hivatalos 

tankönyvjegyzékében szerepelnek. A nyomtatott taneszközön túl néhány tantárgynál egyéb 

eszközökre is szükség van (pl, szakmai elméleti és gyakorlati tárgyakhoz szükséges felszerelés 

stb.). 

 

Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tankönyveket, 

tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, 

ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. 

 

A fő szempont a képzési céloknak és a tantervi követelményeknek történő megfelelés, valamint a 

magas tartalmi színvonal. Lényeges szerepe van a nyomdai kivitel tartósságának, esztétikai 

értékeinek és az elfogadható árnak. 

 

A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik 

figyelembe: 

➢ A taneszköz feleljen meg az iskolahelyi tantervének. 

➢ Az egyes taneszközök kiválasztásánál azokat az eszközöket kell előnyben részesíteni, 

amelyek több tanéven keresztül használhatóak. 

➢ A taneszközök használatában az állandóságra törekszünk, új taneszközt csak nagyon 

szükséges, az oktatás minőségét lényegesen jobbító esetben vezetünk be. 

➢ A választott tankönyv legyen jól strukturált, emelje ki a lényeget.  

➢ Legyen a tanuló számára könnyen érthető, érdeklődés felkeltő. 

➢ Differenciálásra alkalmas feladatokat is tartalmazzon.  

➢ A tankönyv minél jobban szolgálja a pedagógus igényeit is, legyen hozzá segítséget nyújtó 

kézikönyv.  

➢ Előnyben részesítjük a digitális segédanyagokat, továbbá azokat a könyveket, amelyek 

segítik a szemléltetést, és tartozik hozzá hang, illetve képanyag.  

➢ Az alkalmazott tankönyveket a tantárgyak tanmeneteiben a szaktanár évente felülvizsgálja, 

feltünteti.  

➢ A munkaközösség-vezetői (szaktanári) javaslatot az igazgató (vagy a területért felelős 

vezető) hagyja jóvá. 

A tankönyvellátási feladat megszervezése, irányítása az igazgatóhelyettesek, a munkaközösség-

vezetők valamint a tankönyvfelelősök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős feladata. 

A vonatkozó jogszabály határozza meg a kötelező (minimális) eszköz-és felszerelési jegyzéket. 

 

Zenei tagozat 
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A helyi hangszeres tantervekben javasolt kotta ajánlatból a tanár saját tapasztalataira alapozva 

válogat a következő szempontok alapján: 

✓ a tanuló adottságaihoz mi illeszkedik a leginkább, 

✓ a tanuló hangszerkezelését, képességeit melyik anyag fejlesztheti a legintenzívebben, 

✓ a tanuló érdeklődését mi köti le első sorban, 

✓ milyen irányba érdemes fordítani az érdeklődését, 

✓ klasszikus, vagy szórakoztató zenei vonalon célszerű-e folytatnia tanulmányait. 

 

A csoportos zeneoktatás helyi tanterveiben javasolt felhasználható irodalomból a tanár a 

következő szempontok alapján választja ki a legcélravezetőbb tankönyvet, jegyzetet: 

✓ a csoport képességei melyik metódus alapján fejleszthetőbbek a legintenzívebben, 

✓ mi biztosítja a könnyed, élményszerű tanulást, 

✓ mi áll legközelebb a csoport korosztályához, 

✓ mennyire szükséges a játékos forma, illetve mekkora az igény a felnőttként kezelésre, 

✓ a csoport az elmélet, vagy a gyakorlat iránt mutat nagyobb érdeklődést (a gyakorlaton 

keresztül lehet megszerettetni velük az elméletet, vagy az elméleten keresztül a 

gyakorlatot). 

 

Tánc tagozat 

A gyakorlati tárgyak (balett, néptánc, modern tánc, színpadi tánc, akrobatika, show tánc, latin-

amerikai táncok) óráin az adott táncnak megfelelő, célszerű öltözékben kell megjelenni – 

különösen fontos szerepe van a cipőnek. A szaktanárok tájékoztatják a növendékeket az órán 

viselendő ruházatról. 

A ruházat a következő szempontok alapján kerül kiválasztásra: 

✓ megfelelő cipő (a tánctól függően – pl. balett cipő, sztepp cipő, stb.), 

✓ balesetveszély elkerülése (gyűrűk, fülbevalók viselése nem ajánlott, a hosszú hajat fogja 

össze a tanuló), 

✓ kényelem (nem szoríthat sehol sem az öltözék), 

✓ a teljes test izomzata látható legyen (a tanár kontrollálhassa a tanuló mozdulatait, az 

izomcsoportok mozgását; így lehetősége van a korrekcióra), 

✓ jól szellőző anyagból készült öltözék legyen (higiéniás okok). 

 

Az elméleti oktatás (zeneelmélet, tánctörténet, táncelmélet) tantárgyainak tanítása során 

alkalmazott irodalom kiválasztásának szempontjai: 

✓ a korosztály érdeklődésének felkeltése,  

✓ a csoport tárgyi tudásának szintje, 

✓ közvetlen kapcsolat a gyakorlati tárgyakkal, 

✓ általános műveltség iránti igény fokozása. 

 

A térítésmentesen biztosított tankönyvek ellátásának elvei 

Az iskola a mindenkori érvényes jogszabályok alapján térítésmentesen biztosítja a tankönyveket 

azoknak a tanulóknak, akik arra jogosultsággal rendelkeznek, és a jogosultságot igazolják. 

A térítésmentes tankönyv ellátását a tankönyvellátás rendje tartalmazza. 

15. A Nemzeti Alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi 
megvalósításának részletes szabályai 
 

A középfokú nevelés-oktatás alapvető feladata - a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal 

is összefüggésben - a már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése, bővítése, az egész életen 

át tartó tanulás és fejlődés megalapozása. 
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A nevelés-oktatás feladata az iskolai alapműveltség árnyalása és megszilárdítása, melynek során 

már megjelennek a pályaválasztáshoz, a továbbtanuláshoz, a munkavállalói szerephez, az 

iskolában az ágazathoz tartozó szakképesítések megszerzéséhez szükséges kompetenciák. 

Az iskolának érettségire, (felmenő rendszerben) szakmai érettségire, szakirányú felsőfokú iskolai 

továbbtanulásra, szakirányú munkába állásra felkészítő, valamint általános műveltséget 

megalapozó négy középiskolai évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is 

folyik. 

A képzés óraterve párhuzamosan biztosítja a felkészülést az érettségi vizsgákra, valamint a 

szakmai ismeretek elsajátítására. 

Az iskolában a 12. évfolyamot követően az OKJ-ben meghatározottak szerint az utolsó 

középiskolai évfolyam elvégzéséhez vagy érettségi végzettséghez kötött, szakképesítés szakmai 

vizsgájára történő felkészítés történik.  

 

Iskolánkban oktatott szakmák felsorolása az OKJ-ben meghatározottak szerint a 

szakképesítés megnevezése és azonosító száma: 

Szakgimnázium: 

- táncművészet: 54 212 09 Táncos – színházi táncos szakmairány kifutó rendszer 

 54 212 09 Táncos II. színházi táncos szakmairány induló rendszer 

 55 212 08 Táncos I. színházi táncos szakmairány induló rendszer 

- zeneművészet: 54 212 08 Szórakoztató-zenész énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairány kifutó rendszer 

54 212 08 Szórakoztató-zenész II. énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairány induló rendszer 

55 212 07 Szórakoztató-zenész I. énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairány induló rendszer 

54 212 05 Klasszikus zenész billentyűs, húros/vonós szakmairány kifutó 

rendszer 

54 212 05 Klasszikus zenész II. billentyűs, húros/vonós szakmairány induló 

rendszer 

55 212 05 Klasszikus zenész I. billentyűs, húros/vonós szakmairány induló 

rendszer 

54 212 04 Jazz-zenész húros/vonós, jazz-énekes szakmairány kifutó 

rendszer 

54 212 04 Jazz-zenész II. húros/vonós, jazz-énekes szakmairány induló 

rendszer 

55 212 04 Jazz-zenész I. húros/vonós, jazz-énekes szakmairány induló 

rendszer 

 

Ágazati képzés: 

 51 345 05 Előadóművészeti Program- és projektszervező induló rendszer 

Érettségi utáni képzés: 

- táncművészet: 54 212 09 Táncos színházi táncos szakmairány kifutó rendszer 

 54 212 09 Táncos II. színházi táncos szakmairány induló rendszer 

55 212 08 Táncos I. színházi táncos szakmairány induló rendszer 

- zeneművészet: 54 212 08 Szórakoztató-zenész énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairány kifutó rendszer 

54 212 08 Szórakoztató-zenész II. énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairány induló rendszer 

55 212 07 Szórakoztató-zenész I. énekes szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, 

húros/vonós szakmairány induló rendszer 
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54 212 05 Klasszikus zenész II. billentyűs, húros/vonós szakmairány induló 

rendszer 

55 212 05 Klasszikus zenész I. billentyűs, húros/vonós szakmairány induló 

rendszer 

54 212 04 Jazz-zenész II. húros/vonós, jazz-énekes szakmairány induló 

rendszer 

55 212 04 Jazz-zenész I. húros/vonós, jazz-énekes szakmairány induló 

rendszer 

Pedagógiai feladatok megvalósítása 
✓ tanulási módszerek kialakítása, 

✓ iskolai fegyelem és figyelem, 

✓ kötelességérzet kialakítása, 

✓ motiváció megteremtése, 

✓ tanulásszervezés, 

✓ teljesítmények növelése, 

✓ kulcskompetenciák megalapozása, 

✓ együttműködési készség fejlesztése, 

✓ a tanulói tudás megalapozása, 

✓ mintákat adunk az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, megalapozzuk a 

tanulók egyéni tanulási módszereit és szokásait, 

✓ 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 kívánunk 

hozzájárulni, 

✓ az értelmi és érzelmi intelligencia mélyítését, gazdagítását a drámapedagógia eszköztárának 

alkalmazásával kívánjuk megvalósítani, 

✓ az önismeret alakításával, a fejlesztő értékelés és önértékelés képességének, fejlesztésével, az 

együttműködés értékének tudatosításával a társas kapcsolatokban, 

✓ a tanulási stratégiák megválasztásában kitüntetett szempont: az életkori jellemzők 

figyelembevétele; az ismeretek tapasztalati megalapozása és az ismeretszerzés módszereinek 

bemutatása, 

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

egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló, fejlesztő értékelésük, 

életkori és egyéni sajátosságok figyelembe vételével, 

✓ a személyiség erkölcsi arculatának értelmi és érzelmi alapozásával; helyes magatartásformák 

megismertetésével és gyakoroltatásával, 

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

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

önművelés alapozásával, 

✓ fokozatosan kialakítjuk, bővítjük az együttműködésre építő kooperatív- interaktív tanulási 

technikákat és a tanulásszervezési módokat. 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja  
 

A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módját a vonatkozó jogszabályban 

meghatározottak szerint szervezzük meg. 

Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban a zenész tanulók számára megszervezi a 

mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből heti két óra a kerettanterv 

testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formában, 

műveltségterületi oktatással váltható ki. 
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Tanórai keretben heti 3 órában testnevelés, valamint heti 2 órában a művészeti képzéshez szorosan 

kapcsolódó színpadi tánc, előadó-művészet-gyakorlat foglalkozásokat szervezünk. 

A táncos tanulók testnevelés óraszámát a szakmai kerettantervben meghatározott gyakorlati órák 

keretébe építettük be. 

 

A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek 

 

A tanulók fizikai állapotának mérése iskolánkban többféle módon történik: 

o az iskolaorvosi vizsgálatok jogszabályokban meghatározott módszereivel. 

Zenész tanulók részére a testnevelési órákon az alábbiakban ismertetett módon. 

Fizikai felmérések: 

✓ Cooper-teszt (12 perces futás), 

✓ helyből távolugrás, 

✓ fekvőtámasz, 

✓ felülés, 

✓ törzsemelés. 

Tánc szakos tanulók részére a tánc képzésben használt módszerekkel. 

A felmérések a tanulók állapotának rögzítését célozzák, ezért azokra a diákok érdemjegyet nem 

kaphatnak. A felmérést követő időszakban értékelhető azonban érdemjeggyel a tanulók mért 

eredményekhez képest felmutatott fejlődésének mértéke. A felmérések eredményeit a testnevelő- 

és tánc tanárok kötelesek vezetni úgy, hogy az egyes osztályokban tanuló diákok fizikai 

állapotának követéséhez szükséges adatok évről évre követhetőek legyenek.  

 

A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai 
 

A választható tantárgyak esetében diákjainknak lehetőséget adunk, hogy megjelöljék, melyik 

pedagógusnál szeretnék tanulmányaikat folytatni. Amennyiben a tantárgyfelosztás ezt lehetővé 

teszi, biztosítjuk a többség által megjelölt pedagógust a kurzus vezetésére. 

A választásukat a tanulók és a szülők aláírásukkal megerősítik, és tudomásul veszik, hogy az 

értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, 

mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne. 

 

Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi 

munkájának folyamatos ellenőrzését és értékelését. 

Az ellenőrzés és értékelés célja: 

✓ a tanulók teljesítményének mérése, a tanulók minősítése; 

✓ visszajelzés a tanítás-tanulás folyamatában közvetlenül érintetteknek, a szülőknek a 

tanuló tudásáról, ez az ismeretek, a tudás megerősítését, a hiányok pótlását, a hibák 

kijavítását, a személyiség fejlődését teszi lehetővé. 

Az ellenőrzés és értékelés legyen: 

✓ folyamatos, objektív, diagnosztizáló; 

✓ módszereiben változatos; 

✓ az érdemjegy, illetve az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, 

szorgalmának értékelésekor, minősítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz. 

A számonkérés formái és rendje 
 

Az egyes tantárgyak helyi tanterveinek programjában megfogalmazódtak az ellenőrzés, 

számonkérés konkrét, tantárgy specifikus formái. 
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Az alábbi teendők megfogalmazásának célja a tantestület munkájának egységesebbé tétele, a 

közös hangsúlyok meghatározása. 

A számonkérés legyen rendszeres, ösztönözze a tanulókat a minden órára való készülésre. 

Kiemelten fontos, hogy a tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében minél többet 

ellenőrizzük a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Alátámasztják ezt a 

törekvésünket a záróvizsgák tapasztalatai, s az a tény is, hogy egyre több tanuló küzd írásbeli 

nehézségekkel. 

Számonkérésünkben, értékelésünkben fontos az önálló gondolkodásra ösztönző feladat, az 

összefüggések meglátása. 

 

A tanulók teljesítményének iskolai szintű szabályozása 
 

A tanuló teljesítményét az egyes tantárgyak helyi tantervének követelményei alapján – a tanítási 

órákon, a gyakorlati oktatáson végzett szóbeli és írásbeli munka, illetőleg gyakorlati tevékenység 

figyelembevételével - tanév közben érdemjegyekkel, félévkor és tanév végén osztályzattal 

értékeljük.  

Arra törekszünk, hogy értékelésünk ösztönözze a tanulókat egyre értékesebb teljesítményekre, 

fejlessze önértékelésüket. A tanulói teljesítmények értékelése legyen tárgyilagos, igazságos, segítő 

szándékú, akár elismerő, akár bíráló. 

 

Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: 

Jeles   ( 5 ) 

Jó   ( 4 ) 

Közepes  ( 3 ) 

Elégséges  ( 2 ) 

Elégtelen  ( 1 ) 

A tanulók munkáját, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében, minden tantárgyból 

havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. Ez alól kivételt képeznek azok a tantárgyak, 

amelyeknek oktatása csak heti egy órában történik. E tárgyakból kéthavonta kell legalább egy 

érdemjeggyel értékelni a tanulókat. 

A tanuló érdemjegyeiről a szülő az ellenőrző könyv bejegyzései alapján tájékozódik. Az 

osztályzatokat, a bejegyzéseket az osztályfőnök havonta ellenőrzi, és az elmaradt érdemjegyek 

beírását pótolja. 

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók 

írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) 

érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanítók. 

 

Teljesítmény Érdemjegy 

0-39 % Elégtelen ( 1 ) 

40-54 % Elégséges ( 2 ) 

55-69% Közepes ( 3 ) 

70-84 % Jó  (4 ) 

85-100 % Jeles ( 5 ) 

 

Írásbeli ellenőrzés, értékelés 
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Az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó 

témazáró dolgozatot, felmérést, tesztet írnak, – amit egy, illetve két óra összefoglalás, 

rendszerezés, gyakorlás, előkészítés előz meg. 

A tanulóknak a számonkérés feladatainak kidolgozásához megfelelő idő álljon rendelkezésre. 

Egy osztályban egy napon röpdolgozatból három, témazáróból kettő íratható. A témazáró 

dolgozatot a tanár egy héttel előbb köteles bejelenteni. A dolgozatok kijavításának ideje két hét. 

Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó írásbeli jellegű feladatok szorosan kötődjenek a mindennapi 

élethez, alakítva ezzel tanulóink gyakorlati érzékét, önállóságát. 

Az írásbeli házi feladatok ellenőrzése, javítása következetes legyen! 

Szóbeli ellenőrzés, értékelés 

A tananyag elsajátításának ellenőrzése során nagy jelentősége van a szóbeli feleléseknek, mivel a 

tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése, mérése minden tantárgy feladata. 

A tananyag mennyiségét – egy, vagy több óra anyaga – a tanult tantárgy sajátosságai határozzák 

meg.  

A tanítás-tanulás menetében jó időbeosztással közismereti tárgyakból félévente, szakmai 

gyakorlati tárgyakból negyedévente minden tanuló legalább egyszer adjon számot szóban 

tudásáról. 

 

A tanulók otthoni felkészülése, szóbeli és írásbeli feladatok adása 

Tanulóink heti 35-40 tanítási órát töltenek az iskolánkban, ezért a házi feladatokat úgy kell kiadni, 

hogy azok a hétvégére essenek. Hét közben csak kivételes esetben adunk házi feladatot. Az írásbeli 

házi feladat tananyagtól függő, de a rendszeresség itt sem nélkülözhető. 

A tanulók szóbeli felkészülése legyen folyamatos. Tanítsuk meg a tananyag értelmes, 

lényegkiemelő feldolgozását. A házi feladat kijelölésekor mérjük fel, hogy mennyi időt vesz 

igénybe annak megoldása, ugyanis a nagymennyiségű feladat nem ösztönző.  

 

A tanítás-tanuláshoz szükséges felszerelés ellenőrzése 

A felszerelés hiánya, a füzetvezetés rendszertelensége akadálya az eredményes órai munkának. 

Ismétlődő esetekben a Házirend büntetési fokozatait alkalmazzuk. 

 

A csoportbontások és egyéb foglalkozások szervezésének elvei 

Csoportbontásban oktatjuk a tantárgy természeténél fogva az idegen nyelvet: angol, német. 

Az informatika tantárgy oktatása ugyancsak csoportbontásban történik, a csoportok 

szervezésének alapja általában vagy az idegen nyelv, vagy a szakirány. 

A gyakorlati és a gyakorlati jellegű tantárgyakat (a kerettantervi és szakmai programoknak 

megfelelően) szintén csoportbontásban oktatjuk. 

 

Iskolai programok 

Tanórai foglalkozások 

A szaktárgyi órák témafeldolgozásánál felhasználjuk a konkrét csatlakozási pontokat az 

egészségfejlesztéshez (biológia, kémia, etika) 

Az osztályfőnöki órákon az egészségre káros szokások témaköreinek feldolgozása történik 

(ismeret átadással, tesztelemzésekkel, filmvetítés, kortárs oktatók bevonásával, szituációs 

játékokkal, külső előadókkal) 

 

Tanórán kívüli foglalkozások 

Iskolai közösség formáló rendezvények, foglalkozások keretében egészségfejlesztő és 

drogprevenciós programok, előadások. 

 

Iskolán kívüli rendezvények 
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✓ kirándulások, túrák szervezése osztályfőnökök és testnevelő kollégák közreműködésével 

✓ városi célirányos rendezvényeken való részvétel 

✓ pályázati anyagok készítése, kiállítások szervezése, rendezése 

✓ fellépések, bemutatók, koncertek 

III. Helyi tanterv Kifutó rendszer (Közismereti) 

A szakközépiskolai kerettanterv  
(kifutó rendszerben) 

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI 

rendelet 6. melléklete: Kerettanterv a szakközépiskolák 9-12. évfolyama számára. 

A választott kerettanterv tantárgyait és kötelező minimális óraszámait az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

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

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Etika   1  

Biológia – egészségtan  2 2 1 

Művészetek 1 1 1 1 

Fizika 2 2 1  

Kémia 2 1   

Földrajz 2 1   

Informatika 1 1 2 1 

Testnevelés és sport* 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összesen: 26 26 26 22 

* Színházi táncos szakképzésben a szakmai kerettanterv szerint a heti 5 testnevelés óra óraszáma a 

szakmai órákra felhasználható 

* Zenész szakképzésekben heti 3 testnevelés + 2 óra színpadi táncóra a tánc tagozatos tanulókkal 

közösen szervezve 

A táblázatban szereplő, kötelező óraszámon felül + 1 érettségi felkészítőt biztosítunk az érettségi 

tantárgyakból. 

A 2016-17-es tanévtől érettségi tárgyként választható a Tánctörténet tantárgy  (a képzés 

óraszáma a Színházi táncos kerettantervben található) 
 

Iskolánkban a közismereti képzés párhuzamos művészeti szakképzés keretében folyik. A 

meghatározott óraszám feletti kötelező és nem kötelező óraszámokat a párhuzamos művészeti 

szakképzés óraszámainál használtuk fel. 

 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

Témakörök Követelmények 

1. Magyar nyelv 
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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 összefüggései 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 alapítólevele, a 

Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária-siralom. 

Nyelvművelés. 

1.4. Nyelv és 

társadalom 

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. Szókincs és 

frazeológia. 

1.6. A szöveg A szöveg és a kommunikáció. 

A szöveg szerkezete és jelentése. 

Szövegértelmezés. 

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, Kosztolányi Dezső, József 

Attila. 
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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 Domokos. 

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista bővíthető 

legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel). 

2.1.4. A kortárs 

irodalomból 

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 Biblia. 

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, Moliere, 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 műfaja. 

Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. 

Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus műfajai. 

2.1.8. Regionális 

kultúra 

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, 

motívumok 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezéseinek és 

különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak felismerése, értelmezése. 

2.2.2. Műfajok, poétika Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 

2.2.3. Korszakok, 

stílustörténet 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a középkortól a 

szimbolizmusig. 

 

 
TÖRTÉNELEM 

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. 
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A történelmi térképek felhasználása az ismeretszerzéshez. 

Információk gyűjtése és következtetések levonása egyszerű 

statisztikai táblázatokból, diagramokból, grafikonokból, 

kronológiákból. 

A tények és feltételezések megkülönböztetése. 

A szaknyelv alkalmazása Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. 

Tájékozódás térben és időben Történelmi helyszínek azonosítása különböző térképeken. 

A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi kultúrák és 

államok kialakulásában. 

Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése. 

Konkrét történelmi események térben és időben való 

elhelyezése. 

Különbségek és egybeesések felismerése a világtörténet és a 

magyar történelem legfontosabb eseményei között. 

A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok elnevezésének, 

sorrendjének, valamint legfontosabb jellemzőinek ismerete. 

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 

megkülönböztetése, mérlegelése. 

Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi 

események okairól és következményeiről. 

A változás és a fejlődés közötti különbség értelmezése konkrét 

példákon. 

A különböző történeti régiók eltérő fejlődésének bemutatása. 

Aktuális események történelmi előzményeinek bemutatása. 

Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése egy-egy 

történelmi esemény alakulásában. 

Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a 

történelmi események okai, következményei és a benne 

résztvevők szándékai. 

Történelmi események 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 elterjedése. 

A középkori városok. 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

A humanizmus és a reneszánsz Itáliában. 



66 

 

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 politikai 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 nemzetállamok és az 

imperializmus 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 

századfordulón. 

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és 

következményeik. 

A polgárosodás kezdetei és kibontakozása 

Magyarországon 

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései. 

A reformkori művelődés, kultúra. 

Polgári forradalom. 

A szabadságharc. 

A kiegyezés előzményei és megszületése. 

Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus 

korában. 

Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 

Az első világháborútól 

a kétpólusú 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 

mechanizmusa. 

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 

következményei. 

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. 
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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 

rendszerek 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. 

 
MATEMATIKA 

Témakör Követelmények 

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

Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak. 

Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 

A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika különböző területein 

(pl. számhalmazok, ponthalmazok). 

Logika   

Logikai műveletek 

Fogalmak, tételek, 

Bizonyítások 

a matematikában 

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia ismerete, alkalmazása. 

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

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 

A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 

Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

Kombinatorika Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

Gráfok A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. 

Gráfelméleti alapfogalmak. 

2. Számelmélet, algebra 

Számfogalom A valós számkör. 

A valós számok különböző alakjai. 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós számkörben. 

Az adatok és az eredmény pontossága. 

Számrendszerek, a helyiértékes írásmód. 

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

A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, legnagyobb közös osztó, 

legkisebb közös többszörös. 

Egyszerű oszthatósági feladatok. 

Algebrai kifejezések, 

műveletek 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

Hatvány, gyök, 

logaritmus 

Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, racionális kitevőjű 

hatványok). 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása egyszerű esetekben. 

Egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. 

Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyenletek. 
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A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő exponenciális, 

logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. 

Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. 

Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. 

Egyszerű egyenlőtlenségrendszerek. 

3. Függvények, az analízis elemei 

Függvények 

függvények grafikonjai, 

függvény-

transzformációk 

A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyök-függvények, 

fordított arányosság, exponenciális és logaritmusfüggvény, trigonometrikus 

függvények, abszolútérték függvény) és egyszerű transzformáltjaik: 

f(x) + c, f(x + c), c · f (x), f(c · x) 

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

Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat 

Kamatos kamat számítása. 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Alapfogalmak, 

ponthalmazok 

Térelemek távolsága, szöge. 

Nevezetes ponthalmazok. 

Geometriai 

transzformációk 

Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 

Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek alkalmazása egyszerű 

feladatokban. 

Síkgeometriai alakzatok  

Háromszögek 

Négyszögek 

Sokszögek 

Kör 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra – alkalmazásuk 

bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 

Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. 

Alaptulajdonságok. 

Szabályos sokszögek. 

A kör és részei. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

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

Kerület-, terület-, felszín- 

és térfogatszámítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. 

Testek felszínének és térfogatának számítása. 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a hasonlóság arányának 

viszonya. 

Vektorok A vektor fogalma. 

Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való szorzás, skaláris 

szorzat) és tulajdonságaik. 

Vektor koordinátái. 

Vektorok alkalmazása. 

Trigonometria Szögfüggvények fogalma. 

Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

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. 
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Visszatevéses mintavétel. 

 
 

IDEGEN NYELV 

Témakörök/Kompetenciák Követelmények 

1. Kommunikatív készségek 

Beszédértés (hallott szöveg 

értése) 

Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk lényeges 

információinak, alapvető kommunikációs szándékának megértése. 

Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- és 

részletinformáció(k) megértése. 

Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, szelektív, 

részletes értés). 

Beszédkészség Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, hétköznapi 

helyzetekben és szerepekben. 

Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás megadott ismerős 

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) megértése, 

vélemény, érvelés követése. 

Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, szelektív, 

részletes értés). 

Íráskészség Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi életben általánosan és 

gyakran használt szövegfajtákban. 

Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, hétköznapi 

témákról. 

Egyéb készségek (stratégiák) A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez szükséges 

készségek és technikák alkalmazása. 

A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb technikák 

alkalmazása. 

2. Nyelvi kompetencia  

  A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló alapvető 

lexikai elemek és nyelvi szerkezetek felismerése és nyelvileg 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 vonatkozások, 

család 

Például: a vizsgázó személye, családi élet. 
 

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

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

Az iskola Például: a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás.  

A munka világa Például: diákmunka, pályaválasztás.  

Életmód Például: napirend, kedvenc ételek.  

Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Például: színház, mozi, kedvenc sport. 
 



70 

 

Utazás, turizmus Például: tömegközlekedés, utazási előkészületek.  

Tudomány és technika Például: népszerű tudományok, ismeretterjesztés, 

a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
 

 
FIZIKA 

Témakör Követelmények 

1. Mechanika   

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

Newton törvényeinek értelmezése. 

Kényszererők felismerése konkrét példákban. 

Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és alkalmazása konkrét példákra. 

Az erőpár fogalma, a forgatónyomaték kiszámítása egyszerű esetekben. 

Tömegközéppont alkalmazása homogén, egyszerű alakú testek esetében. 

Testek egyensúlyi helyzetének értelmezése. 

Egyszerű gépek működésének leírása. 

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

a mozgás viszonylagossága. 

Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. 

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

alkalmazása. 

Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. 

A szabadesés és a függőleges hajítás leírása. 

Az egyenletes körmozgás leírása, a harmonikus rezgőmozgás jellemzői. 

E mozgások dinamikai feltételének alkalmazása konkrét példákra. 

A súrlódás jelensége. 

A rezonancia jelensége, felismerése gyakorlati példákban. 

A matematikai inga és az időmérés kapcsolata. 

A frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség fogalmának alkalmazása. 

A longitudinális és transzverzális hullám leírása. 

A hullámjelenségek felismerése és leírása. 

A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerősség, hangszín) összekapcsolása 

fizikai jellemzőivel. 

Állóhullámok felismerése. 

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

A mozgási energia. 

Az emelési munka, a helyzeti energia. 

A munka grafikus ábrázolása. A rugalmas energia. 

A mechanikai energia megmaradása, a törvény alkalmazása. 

2. Hőtan, termodinamika 

Állapotjelzők, 

termodinamikai 

egyensúly 

Az állapotjelzők ismerete, alkalmazásuk. 

Hőmérők és használatuk. A Kelvin-skála. 

Avogadro-törvény, anyagmennyiség. 

A termikus egyensúly értelmezése. 

Hőtágulás Szilárd testek vonalas és térfogati hőtágulásának leírása. 

Folyadékok hőtágulásának leírása. 

A hőtágulási jelenségek gyakorlati jelentősége. 

Összefüggés a gázok 

állapotjelzői között 

Az ideális gáz speciális állapotváltozásainak leírása. 

p-V-diagramok értelmezése. 

Az egyesített gáztörvény alkalmazása egyszerűbb problémákban. 
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Az állapotegyenlet ismerete. 

A kinetikus gázmodell A hőmozgás értelmezése. 

Az állapotjelzők kvalitatív értelmezése a modell alapján. 

Termikus és 

mechanikai 

kölcsönhatások 

A hőközlés, hőmennyiség, fajhő fogalmainak ismerete, alkalmazása. 

A belső energia értelmezése. 

A térfogati munka értelmezése. 

A termodinamika I. főtétele és jelentősége, egyszerű alkalmazások. 

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

energetikai jellemzése. 

A gázok állandó nyomáson és állandó térfogaton mért fajhőjének megkülönböztetése. 

Halmazállapot-

változások 

A halmazállapotok tulajdonságainak ismerete. 

Olvadás és fagyás. 

Párolgás és lecsapódás. Forrás. 

E folyamatok energetikai vizsgálata. 

A nyomás szerepének kvalitatív leírása a forrás esetében. 

A víz különleges tulajdonságainak ismerete, ezek jelentősége. 

A levegő páratartalma. 

A légkört érő káros behatások és következményeik. 

A termodinamika 

II. főtétele 

A II. főtétel szemléltetése mindennapi példákon. 

A hőerőgépek hatásfokának korlátai. 

3. Elektromágnesség 

Elektrosztatika Elektrosztatikai alapjelenségek értelmezése, bemutatása. 

A töltésmegmaradás törvénye. 

A Coulomb-törvény ismerete. 

Az elektrosztatikai mező jellemzése: térerősség, erővonalak, feszültség. 

Többlettöltés fémen, alkalmazások. 

A kapacitás fogalma, a kondenzátorok egy-két gyakorlati alkalmazásának ismerete. 

Az egyenáram Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. 

Ohm törvénye. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredő ellenállás meghatározása 

egyszerű esetekben. 

Az egyenáram munkája és teljesítménye. 

Az egyenáram hatásai, alkalmazások. 

A galvánelem és az akkumulátor. 

Az érintésvédelmi szabályok ismerete és betartása. 

Félvezetők tulajdonságai, alkalmazások. 

Magnetosztatika. 

Egyenáram mágneses 

mezője 

A Föld mágnessége, az iránytű használata. 

A magnetosztatikai mező jellemzése: a mágneses indukcióvektor és a mágneses 

fluxus. 

Az elektromágnes, gyakorlati alkalmazások. 

A Lorentz-erő. 

Az elektromágneses 

indukció 

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

Az önindukció jelensége az áram ki- és bekapcsolásánál. 

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

A váltakozó áram munkája, effektív teljesítménye ohmikus fogyasztó esetében. 

Az elektromos energia gyakorlati alkalmazásai (generátor, motor, transzformátor). 

Elektromágneses 

hullámok 

A rezgőkörben zajló folyamatok kvalitatív leírása. 

Az elektromágneses hullámok tulajdonságai (terjedési sebesség, hullámhossz, 

frekvencia). 

Az elektromágneses hullámok spektrumának és biológiai hatásainak ismerete. 

Az elektromágneses hullámok alkalmazásainak ismerete. 

A fény Fényforrások, fénynyaláb, fénysugár, a fény terjedési sebessége. 
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A fény visszaverődése, a visszaverődés törvénye. 

A fénytörés, a Snellius–Descartes-törvény, a teljes visszaverődés jelensége. 

Színfelbontás prizmával, homogén és összetett színek. 

A fény hullámjelenségeinek felismerése (interferencia, polarizáció). 

Képalkotás, valódi és látszólagos kép, nagyítás fogalmának ismerete, alkalmazása. 

A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. 

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

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

a fényképezőgép működésének alapelvei. 

4. Atomfizika, magfizika 

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

Az anyag atomos természetének alátámasztása konkrét jelenségekkel. 

Az atom szerkezete Az elektromosság atomos természetének értelmezése az elektrolízis alapján. 

Az elektron töltése és tömege. 

Rutherford szórási kísérlete és atommodellje. 

A kvantumfizika 

elemei 

Az energia kvantáltsága, Planck-formula. 

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

A vonalas színképek keletkezésének ismerete. 

Az elektron kettős természete. 

A Bohr-modell sajátosságai, újszerűsége. 

Az elektronburok szerkezete: a fő- és mellékkvantumszám és az elektronhéj fogalma, 

a Pauli-elv szerepe. 

Az atommagban 

lejátszódó jelenségek 

Az atommag összetétele. 

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

ekvivalencia fogalmainak használata az atommag leírásában. 

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

Atommag-átalakulások leírása, izotópok, alkalmazások. Maghasadás, láncreakció, 

atomreaktor, atombomba. Az atomenergia jelentősége, előnyei, hátrányai, 

összehasonlítás más energiafelhasználási módokkal. 

Magfúzió, hidrogénbomba, a Nap energiája. 

Sugárvédelem A radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásainak ismerete, a sugárterhelés 

fogalma. A sugárvédelem módszerei. 

5. Gravitáció, csillagászat 

Gravitáció Az általános tömegvonzási törvény és jelentősége. 

A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. 

A mesterséges égitestek mozgása. 

Nehézségi erő, a súly, a súlytalanság értelmezése. 

A gravitációs gyorsulás mérése. 

A csillagászat 

elemeiből 

A Naprendszer és főbb részeinek jellemzése. 

A csillag fogalma, összehasonlítás a Nappal. 

A Tejútrendszer, galaxisok. 

Az Univerzum tágulása. Ősrobbanás-elmélet. 

A világűr megismerésének legfontosabb módszerei, eszközei. 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

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

Ampčre, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, J. J. Thomson, Rutherford, Curie-

család, Planck, Bohr, Einstein, Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő a tanultakkal 

kapcsolatos legfontosabb eredményeinek ismerete. 
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Elméletek, 

felfedezések, 

találmányok 

A geo- és heliocentrikus világkép összehasonlítása. 

Galilei munkásságának jelentősége: a kísérletezés szerepe. 

Newton munkásságának jelentősége: ,,az égi és földi mechanika egyesítése”, 

a newtoni fizika hatása. 

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

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

a félvezetők, az atomenergia felhasználásának felfedezése, illetve feltalálása és 

hatásuk – összekapcsolás a megfelelő nevekkel. 

A követelményekben szereplő ismeretek alapján megállapítható eltérések a klasszikus 

fizika és a kvantummechanika között. 

Az űrkutatás történetének legfontosabb állomásai. 

 
BIOLÓGIA 

Témakör Követelmények 

1. Bevezetés a biológiába 

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

fogalma. 

A szerveződési szint fogalma. 

Fizikai, kémiai 

alapismeretek 

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

feltételei. 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Szervetlen és szerves 

alkotóelemek: 

Elemek, ionok 

Szervetlen molekulák 

Lipidek 

Szénhidrátok 

Fehérjék 

Nukleinsavak, 

nukleotidok 

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

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

2–
, NO3

– ionok természetes 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. 

A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, tulajdonságai. 

A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). Térszerkezete és aminosav 

sorrend. 

A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe. 

A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerepe. 

Az anyagcsere folyamatai: 

Felépítés és lebontás 

kapcsolata 

Felépítő folyamatok 

Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata (fototrófok, 

kemotrófok, autotrófok és heterotrófok). Az endo- ésexocitózis. 

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 szállítás. 

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 

Önálló sejtek: 

Fepítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük. A járványok. 

Baktériumok A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése. 
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A baktériumok jelentősége; anyagcseréjük. 

Egysejtű eukarióták 

Többsejtűség 

Gombák, növények, 

állatok elkülönülése 

Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon. 

Az öt regnum elkülönítésének alapja. 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai (sejttársulás, 

sejtfonal, teleptest). 

Sejtfonalak A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása. 

Teleptest és álszövet A teleptest és az álszövet jellemzői. 

Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, testtájak 

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós „újítások'’ a harasztoknál, a 

nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. 

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

gyűrűsférgek, rovarok, lábasfejűek, a gerincesek nagy csoportjai – halak, 

kétéltűek, hüllők, madarak, emlősök). 

Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. Felépítésük és 

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

A virágos növények ivaros és az ivartalan szaporodása, szaporítása. 

Állati szövettípusok, működésük, mikroszkópos képük. 

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

kétalakúság, az embrionális és posztembrionális fejlődés fogalma. 

Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata. Regeneráció. 

Viselkedés Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos tanulás. 

4. Az emberi szervezet   

Homeosztázis A homeosztázis fogalma, jelentősége. 

Kültakaró 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. 

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-, szomjúságérzet. 

A tápanyagok természetes forrásai, hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk 

következményei. 

Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és állapottól függően. 

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 betegségeit 

fölismerésük, kezelésük. 
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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 élettani 

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. 

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 általános 

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 (agresszió) 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. 

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. 
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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 

egyedfejlődés  

A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a megtermékenyítés. 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 következményei. 

A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi beavatkozások. 

Etikai problémáka (mesterséges ondóbevitel, lombikbébi, béranyaság, 

klónozás). 

Várandósság, terhesgondozás. Nemi úton terjedő betegségek megelőzése. 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

Populáció 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(csoportszerveződés) típusai. 

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

az élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció) fogalma, állati és 

növényi példákkal. 

Életközösségek 

(élőhelytípusok) 

A flóra 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. 

Ökoszisztéma Az ökoszisztéma fogalma. 

Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának jellemzői. 

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

Környezet- és 

természetvédelem  

A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek. 

A védett területek típusai. 

Hazánk nemzeti parkjai. 

A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték fogalma. 
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A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges teendok. 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. Mutagén hatások, 

csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. Kromoszóma-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). 

Az ivarsejtek szerepe az ivar meghatározásában. 

A génkölcsönhatás és a génkapcsoltság. 

Öröklodo 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 szelekció 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 egysége. 

 

EMBERISMERETÉS ETIKA 

Témakörök Követelmények 

 

Az erkölcsi lény A társas lény (csoport és egyén); a tudatos viselkedés eredendő szociális jellege Én és te. 

A másik szerepe az öntudatos én kialakulásában. 

Az öntudat reflexivitása és nyitottsága. 

Önazonosság és önmegvalósítás a társas kapcsolatokban. 

Autonómia és egymásra utaltság. 

 Normakövetés, szokáserkölcs, az individuális etika kialakulása. 

 Az emberi kapcsolatok erkölcsi vonatkozásai: részvét, hűség, kölcsönösség,szeretet. Az 

ember méltósága. 

Az erkölcsi 

cselekedet 

A szabadság értelmezés különféle bölcseleti iskolák felfogása szerint. 

A választás szabadsága és az ember felelőssége. 

A tetteinkért viselt felelősség és a mások sorsáért ránk háruló felelősség összefüggése.. 

Szándék és következmény. 

Törvény és lelkiismeret. 

A szenvedés tapasztalata és magyarázatai.. 
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Az ember bűnössége és jóravalósága a keresztény hagyományban. 

Jó és rossz megkülönböztetésének képessége. 

Az erkölcsi törvénykezés egyetemességigénye és a lehetséges jó életformák sokfélesége. 

Materiális és formális etikák. 

Az etika 

megalapozása 

A tekintélyelvű, természetjogi (teleologikus), kötelesség-, utilitárius, felelősség- és 

konszenzusetikák érvelési módjának alapjai és összefüggése, az etikai gondolkodás 

történetéből vett klasszikus példák alapján. 

Az erények és a 

jellem 

A jellem és az illem. 

Képességek és erények. 

Törekvés a jóra (a jó akarat). 

Önnevelés, önfegyelem. 

Erkölcsi alapértékek az európai civilizációban: a személyiség integritása, 

kényszermentesség, kölcsönösség, méltányosság, részvét, tisztelet, odaadás, a 

szenvedésokozás tilalma. 

Az alapvető erények.  A szeretet forrásai és nemei. 

Személy és erkölcs Életcélok és szükségletek. 

A jólét fogalma. 

Az élet minősége. 

A személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái. 

Családi kapcsolatok, házasélet, nemi erkölcs. 

Barátság, részvét, segítség. 

Munkaerkölcs. 

Etikus fogyasztás. 

Példakövetés, példaképek. 

Társadalom és 

erkölcs 

Etikai közösség és társadalom. 

Erkölcs és jog eltérő illetékessége. 

Személyes elkötelezettség és tolerancia. 

Hazaszeretet. 

A társadalmi identitás szerkezete. 

Erkölcs és politika. 

Törvénytisztelet és a polgári engedetlenség iránti kötelesség. 

Társadalmi szolidaritás, társadalmi igazságosság. 

Etika és gazdaság 

Vallás és erkölcs A kereszténység erkölcsi tanításának lényege. 

Az ó- és újszövetségi etika összefüggése. 

Az ember léthelyzete és felelőssége a keresztény egyházak és más világvallások 

felfogása szerint. 

A keresztény erkölcsi felfogás hatása az európai civilizáció fejlődésére. 

Valláserkölcs és világi etika viszonya. 

Az etika transzcendens megalapozásának igénye. 

Korunk erkölcsi 

kihívásai 

A tudományos-technológiai fejlődés etikai dilemmái. 

A géntechnológiai, a születésszabályozás, a népességrobbanás, a modern orvoslás, az 

öregedés és az emberhez méltó halál erkölcsi kérdései. 

 A jövő nemzedékekkel, más lényekkel, illetve az élővilág rendjének és sokféleségének 

megőrzésével kapcsolatos kötelességeink természete. 

Vita az állatok jogairól. 

 

KÉMIA 

Témakörök Követelmények 

 

Tudománytörténet A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága, kísérleteik, 

felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események. 
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Tájékozódás a 

részecskék 

világában 

Atomszerkezet:  

Atommodellek a tudománytörténetben. 

Az alapállapotú atom és gerjesztése. 

Az elektronfelhő szerkezete: elektronhéjak, alhéjak, atompályák, elektronpár, 

párosítatlan elektron. 

Vegyértékelektronok, atomtörzs. 

Ionizációs energia. 

Elektronegativitás. 

A radioaktivitás alkalmazása  

s veszélyei. 

Molekulaszerkezet:  

Kovalens kötés: szigma- és pi-kötés, delokalizált kötés, datív kötés, poláris és 

apoláris kötés. 

Kötési energia. 

A molekulák téralkatát meghatározó főbb tényezők. 

Apoláris molekula, dipólusmolekula, a dipólusosság feltételei. 

Anyagi halmazok:  

Állapotjelzők, Avogadro-törvénye. 

A gázok moláris térfogata, gázok sűrűsége. 

Első- és másodrendű kötések, fajtái, jellemzői és kialakulásuk feltételei. 

Térfogatszázalékos összetétel, koncentráció (mol/dm3). 

Oldatok hígítása. 

Kristályrács típusok, amorf anyagok. 

 Termokémia:  

Reakcióhő (exoterm és endoterm reakciók), képződéshő, Hess-tétele. 

 
 

Kémiai reakciók a 

részecskék 

ismeretében 

Reakciósebesség és egyensúly: 

A reakciósebességet befolyásoló tényezők (koncentráció, hőmérséklet, katalizátorok)  

aktiválási energia. 

Egyensúlyra vezető kémiai reakciók, az egyensúly törvénye, egyensúlyi állandó, Le 

Chatelier-elv. 

Redoxireakciók: 

Oxidáció és redukció (elektronátadással), oxidáló- és redukálószer, a két fogalom 

viszonylagossága. 

Az o 

idációs szám. 

Galvánelemek: 

A galvánelem működési elve. 

Elektród, katód és anód. 

Katód- és anódfolyamatok a galváncellában, elektromotoros erő, standardpotenciál. 

A galvánelemek gyakorlati jelentősége (pl. zsebtelepek, ólomakkumulátor) és 

környezetvédelmi vonatkozásai. 

Elektrolízis: 

Katód- és anódfolyamatok elektrolíziskor (a tanult folyamatok esetében). 

Faraday-törvények. 

Az elektrolízis gyakorlati jelentősége (pl. alumíniumgyártás, kősó elektrolízise). 

Sav-bázis reakciók 
Sav és bázis fogalma Brönsted szerint, sav-bázis párok. 

Erős és gyenge savak és bázisok. 

A víz autoprotolízise, vízionszorzat (25 C-on), kémhatás, pH. 
 

Tudománytörténet A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok munkássága, kísérleteik, 

felfedezéseik, fontos tudománytörténeti események. 

Szénhidrogén 

kincsünk,mint 

energiahordozó 

Szerves kémia, a szén központi szerepe. 

A földgáz és a kőolaj: Keletkezésük. 

A metán (részletesen), égése, halogén-szubsztitúciója , PB-gáz, környezetkímélő 

autógáz. 

Kőolajfeldolgozás, kőolajpárlatok és felhasználásuk, telített szénhidrogének, alkánok, 

összegképlet és szerkezeti képlet, homológ sor, általános összegképlet. 
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Konstitúciós izomerek, a szabályos nevezéktan alapjai, alkilcsoport. 

Az alkánok égése, tűzoltási lehetőségek. 

Halogén-szubsztitúció. 

Aromás szénhidrogének, a benzol (részletesen), szubsztitúciós reakciókészsége, 

jelentősége, mérgező hatása. 

A kőolajipar és -felhasználás környezeti problémái. 

Legfontosabb 

műanyagaink 

Telítetlen szénhidrogének:  

Alkének. 

Az etén (részletesen), addíciós reakciói (halogén-, hidrogén-halogenid- víz-, 

hidrogénaddíció), polimerizáció, polietilén (PE). 

Konformáció, sztirol, polisztirol (PS). 

Az alkének ipari jelentősége, geometriai (cisz-transz) izomerek. 

Diének (butadién, izoprén), kaucsuk, gumi, műgumi. 

Alkinek, etin, addíciós reakciói, reakciója nátriummal, ipari jelentősége. 

Halogénezett szénhidrogének: A fontosabb halogénezett szénhidrogének (freon, vinil-

klorid, PVC, teflon) tulajdonságai, jelentőségük,környezeti hatásuk (freon és PVC). 

Szubsztitúció és elimináció. 

Szerves vegyületek 

a kamrától a 

laboratóriumig 

Alkohol - alkoholok:  

Funkciós csoport. 

Az alkoholok általános szerkezete. 

Az etanol (részletesen), halmazszerkezete (hidrogénkötés), főbb fizikai sajátságai, 

jelentősége, éghetősége, reakciója nátriummal. 

Éterszintézis, dietil-éter, gyúlékonysága, jelentősége. 

Az alkoholizmus, a metanol, a glicerin, a fenol. 

Az alkoholok lebomlásának első terméke a szervezetben: az aldehidek. 

A formaldehid (részletesen), formalin, redukciója és oxidációja, előállítása és 

jelentősége. 

Aceton- ketonok. 

Az aceton (részletesen), negatív ezüsttükörpróba, jelentősége. 

Ecet - karbonsavak:  

Hidrogénkötésre való hajlam. 

A hangyasav és az ecetsav (részletesen), sav-bázis tulajdonságok, jelentőség. 

A biológiai és kémiai szempontból fontos karbonsavak (zsírsavak, tejsav, benzoesav, 

szalicilsav). 

Az alkohol–oxovegyület–karbonsav redoxi átalakulások. 

 

Illatok, ízek, fűszerek - karbonsavészterek:  

Előállításuk karbonsavból és alkoholból, főbb fizikai sajátságaik, előfordulásuk, 

felhasználásuk. 

Zsírok, olajok - gliceridek:  

zsírok és olajok, főbb sajátságaik, margaringyártás. 

A használt sütőzsiradékok környezeti problémája, újrahasznosítása. 

A foszfatidok és a nitroglicerin. 

Kolloid rendszerek. 

Szappanok, mosószerek:  

Szappangyártás, szappanok, a tisztító hatás mechanizmusa, szennyvíz, eutrofizáció. 

Cukor és liszt papírzacskóban - szénhidrátok:  

Monoszacharidok. 

Funkciós csoportjaik, a glükóz (részletesen), erjedés, a fruktóz, biológiai 

jelentőségük. 

Konfiguráció, optikai izoméria (léte). 

Diszacharidok. 

A maltóz, a sörgyártás, a szacharóz, biológiai jelentőségük. 

A mono- és diszacharidok redukáló hatása (ezüsttükörpróba, Fehling-reakció). 

Poliszacharidok. 

A cellulóz, papír, újrahasznosítási lehetőségek, a keményítő, a glikogén, a redukciós 

készség hiánya. 

Tej, tojás, hús - fehérjék:  

Az aminok, aminocsoport, bázikusság. 
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Amidok, az amidcsoport szerkezete. 

A természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, amfotéria, az aminosavak 

kapcsolódása, polipeptidek, fehérjék. 

A fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos és negyedleges szerkezete. 

Denaturáció és koaguláció. 
 

A biológia határán Nukleinsavak: a ribóz, a 2-dezoxi-ribóz, nukleotidok, a nukleotidok kapcsolódása, az 

RNS, bázissorrend, a DNS kettős hélix. 

A nukleinsavak jelentősége, a fehérjeszintézis vázlata. 

Az örökítőanyag módosulása, mutációk, mutagén anyagok. 

Nukleinsavrombolás sugarakkal (atombomba, ózonlyuk, csíramentesítés). 

Reakcióláncok: biokémia és vegyipar, hasonlóságok, eltérések. 

Környezeti szerves 

kémia 

Energiagazdálkodás: fosszilis, hasadó és megújuló energiaforrások, előnyeik, 

hátrányaik. 

Műanyagok: le nem bomlás, hulladékégetés, dioxin. 

Táplálékaink: növénytermesztés, peszticidek, állattenyésztés, antibiotikumok, 

hormonok, tartósítószerek, E-számok, biogazdálkodás. 

Van-e harmadik út?: tervgazdaság és piacgazdaság, fogyasztói társadalom, a 

fenntartható fejlődés és a környezet, hol van az elég  a személyes és a társadalmi 

léptékű fogyasztásban 

 

FÖLDRAJZ 

Témakörök Követelmények 

Térképészeti ismeretek A térkép és valóság kapcsolata. A térképi ábrázolás módszerei 

Kozmikus 

környezetünk 

A Naprendszer 

A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a világegyetemben. 

 

A Föld mint égitest. 

A föld a naprendszerben 

 A Föld mozgásai és azok következményei. A napi és az évi időszámítás, a helyi- és a 

zónaidő számítása.  

Az űrkutatás a Föld szolgálatában.A mesterséges égitestek szerepe a Föld és a 

Naprendszer megismerésében. 

Az űrkutatás eredményeinek felhasználása a mindennapi életben, a gazdaságban. 

A geoszférák földrajza A föld kialakulása,fejlődése. 

Tájékozódás a földtörténeti időkben. 

A kőzetburok földrajza. 

Földünk gömbhéjas szerkezete a belső gömbhéjak jellemzői. 

A kőzetburok felépítése. 

A lemeztektonika alapjai. A Föld nagyszerkezeti egységei,kialakulása 

A kőzetburokban lejátszódó folyamatok kísérőjelenségei és részfolyamatai: 

vulkánosság, földrengés, gyűrődés, vetődés.  

Az ásványok és kőzetek keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk. 

A légkör földrajza. 

A légkör anyagi összetétele, szerkezete. 

Az időjárási-éghajlati elemek és változásaik. 

A légkör alapfolyamatai: felmelegedés, csapadékképződés, légmozgások. 

Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok, az időjárás-változások hatása a mindennapi 

életre. 

Az általános légkörzés. 

A vízburok földrajza. 

A vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai. 

 A tengervíz tulajdonságai és mozgásai. 

Az óceánok és a tengerek jelentősége, a világtenger természeti erőforrásai. 

A szárazföld vizeinek típusai, kapcsolataik gazdasági jeéentőségük. 

A szárazföldi jég.A vízgazdálkodás. 

A talaj földrajza. 

A talaj kialakulása, összetétele a Föld jellemző talajfajtái. 
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A talajok ökológiai szerepe, hasznosítása  

A Föld felszínformái. 

A belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében. 

A jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, átalakulásuk. 

A földi szférák környezeti problémái. 

Az éghajlatváltozás, a levegő, a talajok és a vizek szennyeződése, a gazdasági 

tevékenységek környezetkárosító hatása. 

A földrajzi övezetesség Éghajlati övezetesség. 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, övek kialakulása, jellemzőik. 

A földrajzi övezetesség.A forró, a mérsékelt,a hideg övezet és tagolódásuk. 

A vízszintes földrajzi övezetesség rendszere. 

Az élővilág, a talaj, a vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól függő 

övezetessége, a természetföldrajzi övezetesség hatása a gazdasági életre.a hegyvidék 

függőleges övezetessége. 

A függőleges és a vízszintes természetföldrajzi övezetesség kapcsolata. 

Népesség és 

településföldrajz 

A Föld népessége. 

A népességszám változásai. 

A népesség összetétele,  eloszlásának területi különbségei. 

A népesség térbeli mozgásai. 

A népességváltozás mutatói. 

Települések a Földön. 

A települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők. 

A településtípusok és jellemzőik. 

A települések szerepkörének, szerkezetének és hálózatának átalakulási folyamatai. 

A városodás és a városiasodás 

A világ változó és 

gazdasági képe 

A gazdasági élet szerkezetének átalakulása. 

A gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok jelentőségének változásai. 

A gazdasági szektorok jellemzői, szerepük változásai. 

A világgazdaság jellemző folyamatai. 

A globalizáció, az integrálódás, a regionálisfolyamatok és a nemzetgazdaság 

kapcsolata.  

A világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása. 

A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek szerepe a világ 

társadalmi-gazdasági életének alakításában. 

. A piacgazdaság. A multinacionális vállalatok szerepe. A termelés, a fogyasztás és a 

kereskedelem kapcsolatai  

A működő tőke és a pénz világa. 

A nemzetközi tőkeáramlás. Az adósságválság. A pénz szerepe napjaink 

világgazdaságában. 

A világgazdaságban 

különböző szerepet 

betöltő régiók, 

országcsoportok és 

országok 

A gazdasági pólusok. 

Kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban: Kelet- és Délkelet-Ázsia, 

Észak-Amerika, Európai Unió. 

A fejlődő országok. 

Általános problémáik és eltérő fejlettségű csoportjaik, helyük és szerepük a 

világgazdaságban. 

 Egyéb egyedi szerepkörök konkrét példákon 

Benelux-államok, Svájc, Izrael, Egyiptom, Kína, Törökország,  

„olajországok”, „banánköztársaságok”, „adóparadicsomok”, trópusi üdülőszigetek. 

Magyarország. 

Helye és szerepe a nemzetközi társadalmi-gazdasági folyamatokban. Az A gazdasági 

rendszerváltásból adódó sajátosságok, gazdaságunk jellemző vonásai. Unióhoz történő 

csatlakozás földrajzi alapjai.  

A globális problémák 

földrajzi vonatkozásai 

A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei. 

A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a nyersanyag- és energiaválság, az 

urbanizáció környezeti következményei, hatása az élet minőségére. 

A különböző geoszférákat ért környezeti károsodás kölcsönhatásai   A regionális és a 

globális környezeti veszélyek összefüggései. A környezeti válság elleni összefogás 

többszintű lehetőségei. 

A harmonikus és fenntartható fejlesztés elve, a megvalósítás korlátai. 
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INFORMATIKA 

Témakörök Követelmények 

Az informatika 

alapjai 

Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű és más számítógépek. Analóg és 

digitális jelek. Logikai műveletek. 

Az operációs 

rendszer használata 

Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, nyomtatás, törlés, 

átnevezés, jellemzők beállítása. Biztonsági másolat készítése. Törölt állományok 

visszaállítása. Tömörített állomány létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer 

néhány jellemzője. Alkalmazás telepítése  és regisztrálása installációs anyagról. 

Kommunikáció a 

hálózaton 

Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Az iskolai azonosító képzési 

szabálya és használata. Saját e-mail cím. Elektronikus levelezés funkcióinak 

használata: levelek csoportosítása, szűrése. Az ftp bemutatása. Részletes keresés 

kulcsszavas keresőkkel. 

Algoritmusok és 

adatok 

Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven: adatgyűjtési és feldolgozási 

algoritmusok. Algoritmusok kódolása a számítógép számára érthető egyszerű 

programozási nyelven. A programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, 

kódolás, kipróbálás. Elemi és összetett adatok, karakterek, számok, logikai értékek, 

tömbök. 

Dokumentumkészítés 

számítógéppel 

A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai. Digitális képek 

alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése. A szöveg formázásának lehetőségei: a 

fejléc-lábléc, az oldalszámozás, a lábjegyzet; hasábok kialakítása. Dokumentumok 

készítése minta és feladat alapján. Weboldal készítése webszerkesztővel: szöveg, kép, 

link bevitele. Formázási lehetőségek. Hálózati dokumentumok szerkezete. 

Multimédia-prezentáció. A prezentáció készítésének menete. 

Táblázatkezelés A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Függvények, képletek. Adattípusok, 

adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, adatmódosítás. A diagram fogalma. 

Diagramfajták. Problémamegoldás táblázatkezelővel 

Adatbázis- kezelés Keresési és lekérdezési feladatok. Adatállományok. Az adatbázis karbantartása 

Könyvtárhasználat Könyvtárismeret: a középiskolai könyvtár raktári rendje, szolgáltatásai, 

könyvtártípusok, könyvtári és egyéb információs rendszerek. 

Dokumentumismeret: kézikönyvek, szakkönyvek és szakmai folyóiratok tájékoztató 

apparátusa. Dokumentumértékelés. 

Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, katalógusok, 

számítógépes adatbázisok, bibliográfiák. A közhasznú tájékozódás forrásai, 

eszközei. 

A szakgimnáziumi kerettanterv 

Előadóművészeti XlII. ágazat - felmenő rendszerben 2016-os tanévtől 

Kötelező tantárgyak: 

− Magyar nyelv és irodalom 

− Idegen nyelv  

− Idegen nyelv – Függelék: angol és német nyelvi specifikáció 

− Matematika 

− Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

− Etika 

− Pénzügyi és vállalkozási ismeretek* 

− Komplex természettudomány* 

− 108 órás, egy évfolyamos változat   

− 144 órás, két évfolyamos változat 

− 278 órás, négy évfolyamos változat 

− Biológia-egészségtan* 
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− 206 órás, három évfolyamos A változat   

− 206 órás, három évfolyamos B változat   

− 144 órás, két évfolyamos változat 

− Fizika* 

− 206 órás, három évfolyamos A változat 

− 206 órás, három évfolyamos B változat   

− 144 órás, két évfolyamos változat 

− Kémia* 

− 206 órás, három évfolyamos változat 

− 144 órás, két évfolyamos A változat 

− 144 órás, két évfolyamos B változat 

− Földrajz* 

− 206 órás, három évfolyamos változat 

− 144 órás, két évfolyamos változat 

— Művészetek** 

− Ének-zene 

− Dráma és tánc 

− Vizuális kultúra 

− Mozgóképkultúra és médiaismeret 

− Informatika* 

− 144 órás, két évfolyamos változat 

− 72 órás, két évfolyamos változat 

−  Testnevelés és sport 
* Képzéstől függően alkalmazandó 

** A négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiaismeret) 

kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a Művészetek órakerete. 

 

Választott kerettanterv 

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 
11. 

évf. 
12. évf. 

9-12. 

óraszám 

összesen 

13. évf. 

13. évf. 

óraszám 

összesen 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 556  -  - 

Idegen nyelv 4 4 4 4 556 4**** 124 

Matematika 3 3 3 3 417  -  - 

Történelem 2 2 3 3 345  -  - 

Etika  -  - - 1 31  -  - 

Informatika 2 2 - - 144  -  - 

Művészetek  -  - 1  - 36  -  - 

Testnevelés 5 5 5 5 695  -  - 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 139  -  - 

Komplex természettudomány 

(biológia, kémia, földrajz, fizika) 
3 - - - 108  -  - 

Természettudományos 

tárgy 
Földrajz - 2 2 2 206  -  - 

Szakmai tantárgy** -  -  2 2 134  -  - 

Pénzügyi és vállalkozói ismeretek  - 1 -  - 36  -  - 
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Érettségire épülő (fő) szakképesítés*** 8 8 7 7 (1045+4

53)  

1498 

31 961 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés 
3 4 3 3  -  - 

Rendelkezésre álló órakeret/hét 35 36 35 35   35  

Tanítási hetek száma 36 36 36 31   31  

Éves összes óraszám 1260 1296 1260 1085 4901 1085 1085 

*természettudományos képzésre fordítandó a 9.évfolyamon heti 3 óra (komplex), a további évfolyamokon heti 2 óra 

földrajz 

**Tánctörténet, zenetörténet 

***színházi táncos II, Szórakoztató zenész II (énekes-szólista, fafúvós, billentyűs, ütős, húros/vonós) 

Klasszikus zenész II (billentyűs, húros/vonós), Jazz zenész II (ének, húros/vonós) 

**** Foglalkoztatás I. nevű tantárgy keretében 

 

 

szakmai 

előkészítő és 

szakképző 

oktatás 

közismereti 

óraszám 

heti (éves) 

szakmai óraszám 

 

heti (éves) 

összes óraszám 

 

heti (éves) 

hetek száma 

9. évfolyam 22 (792) 13 (468) 35 (1260) 36 

10. évfolyam 21 (756) 15 (540) 36 (1296) 36 

11. évfolyam 23 (828) 12 (432) 35 (1260) 36 

12. évfolyam 23 (713) 12 (372) 35 (1085) 31 

13. szakképző 

évfolyam 
0 35 (1085) 35 (1085) 31 

 

A kötelező és választható érettségi vizsgatárgyak, amelyekből a felkészítést az iskola 

vállalja közép szinten: 

 

Magyar nyelv és irodalom felkészít 

Angol nyelv felkészít 

Német nyelv felkészít 

Matematika felkészít 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 

felkészít 

Természettudomány: Földrajz felkészít 

Informatika felkészít 

Szakmai tárgy* felkészít/felmenő 

 
*tánctörténet, zeneismeret, zenetörténet (A 2016/17-es tanévben érettségiző diákok választható tantárgyként 

érettségizhetnek Tánctörténetből is.) 

 

 

Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 
(14. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez) 

Célok, feladatok 

A középiskola általános célja, hogy érvényesítse a humánus értékeket, közvetítse az egyetemes és 

nemzeti kultúra alapértékeit, testi és lelki egészségre törekvő, az emberi kapcsolatokban igényes 
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felnőtteket, demokratikus elveket követő állampolgárokat neveljen, akik képesek a társadalmi, 

gazdasági, technikai változások követésére és az ezekhez alkalmazkodó cselekvésre. 

 

A szakgimnáziumnak négy középiskolai és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú 

szakképzési évfolyama van. A 9–12. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó 

közismereti, valamint szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók az érettségi 

bizonyítvány, valamint a középfokú szakképesítés megszerzése mellett felkészülnek a szakirányú 

felsőfokú továbbtanulásra vagy a szakirányú munkába állásra.  

A közismereti képzés alapvetően egységes kerettanterv alapján történik, de a szakképzési irányok 

alapján egyes tantárgyak óraszáma eltérő.  

 

Az életfeltételek kialakítása és a társadalomba való beilleszkedés sokoldalú tájékozódási 

képességet és tájékozottságot kívánó feladatát a középiskola azzal támogatja, hogy felkészíti 

tanulóit a társadalmi jelenségek, kapcsolatrendszerek megértésére, alakítására, az alkalmazható 

tudás megszerzéséhez nélkülözhetetlen munka felvállalására. Mindehhez nélkülözhetetlen a 

tanulók tudatos, önkéntes, aktív, segítőkész együttműködése az iskolával. 

 

A középiskola feladata, hogy előmozdítsa a tanulás belső motivációinak, önszabályozó 

mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók 

előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon módot tudásuk átrendezésére, 

továbbépítésére, integrálására. A nevelő-oktató munka megtervezésekor figyelembe veszi a 

kulturális intézményrendszer által kínált nem formális, informális tanulási lehetőségeket. 

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  
 

Erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 

közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és a 

különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények 

kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat értékkonfliktusok 

kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, 

sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája 

fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő 

magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, 

hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő 

tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon alapuló és vallási gyökerű éves ünnepkört, van 

tapasztalata az ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája környékének természeti 

és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb állomásaival. Ismer az 

UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó kiemelkedő jelentőségű 

hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer hungarikumokat. A 

hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli ezek fenntarthatósággal 

kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a különböző népek és kultúrák 

hagyományait.  
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Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével 

kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud példát 

hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait és 

kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik a jó 

együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre, ismeri a 

civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.  

 

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, amelyben az ember 

személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai 

elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével és az emberi együttműködés 

lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához szükséges 

ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival való 

kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között, és tisztában van azzal, 

hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a normakövetés 

szerepét, fontosságát. 

 

Családi életre nevelés 

A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a 

munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes 

munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált 

anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, önmaga 

ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, megismeri a 

takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési módszerek 

alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban információkat keresni 

és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a szexuális problémákkal 

kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások veszélyeit. Tudja, hová 

fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és az örökbefogadást érintő 

kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti a családtagok felelősségét a 

család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok megosztásának módjait, 

jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, tiszteli a különböző generációk 

tagjait. 

 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé válik 

környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. 

Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. Ismeri 

a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stressz oldó módszereket alkalmazni, 

választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját döntéseinek 

sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat hatással van testi és lelki egészségére. Ismeri az 

egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti szerek használatának 

kockázatait, ezektől tudatosan tartózkodik. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, képes értelmezni erre 

vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és lelki egészségünk 

megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor alkalmazható segítő 

technikákról, ismeri a hospice szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a gyógyszerekhez tartozó 
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betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés módját, képes tájékozódni a 

betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a védőoltások szerepével, ismeri 

ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni védőoltásokra.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok 

segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a 

segítségnyújtást, és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget 

vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. 

Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége 

segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét példákon 

keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, a környezeti 

és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az emberiség 

tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát, és látja ezzel kapcsolatos 

felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális problémák és a lokális 

cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A tanulóban felelősség ébred 

abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság kritériumaira. Képes a 

fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. Érti a nemzetközi összefogás 

jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kényszerülhet, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik tervezett 

szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói szerepéről. 

Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes tulajdonságokkal, 

ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek közül melyek 

piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve hogy a munkáltató 

érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes írásban 

összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az alkalmazónak egy 

konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud. 
 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az euró övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexekről, a 

GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életére. Törekszik rá, hogy a fejlődési, megélhetési, 

biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, tartalmasabb életvitellel 

elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét a társadalomban. Képes 

eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes információkat keresni és értelmezni 

különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel 

rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson, és azt használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó kifejezőeszközöket 

értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs stratégiával rendelkezik a 

nemkívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 
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A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. 

Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák 

kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz azt 

segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és 

rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában 

gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző természeti 

és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a különböző 

tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 
 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. Képes 

különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, jelentésrétegeinek 

feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott szakmacsoport tanult 

szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az infokommunikációs társadalom 

műfajainak megfelelő információszerzésben és információátadásban. Képes szövegalkotásra a 

társadalmi (közösségi) élet minden fontos területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. 

Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a 

normakövető helyesírásra, képes az önálló kézikönyvhasználatra. Képes nem verbális természetű 

információk adekvát verbális leírására, értelmezésére.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan fenntartani 

és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, tanulmányai során. 

Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. Önállóan elboldogul a 

legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során adódik. Egyszerű, 

összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó témában. Le tudja írni 

az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és törekvéseit, továbbá röviden 

meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a 

matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, 

biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezeket alkalmazni a 

jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet különböző területein is. 

Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós tények feltárásában, más 

tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Az a tanuló, aki az ágazathoz kapcsolódó tantárgyként tanul valamilyen természettudományos 

tantárgyat, képes leírni és magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. Képes meghatározott 

szempontoknak megfelelően kísérleteket végrehajtani és azok eredményeiből következtetéseket 

levonni. Képes mozgósítani természettudományos és műszaki műveltségét a választott szakma 

elsajátítása során, és a hétköznapi életben felmerülő problémák megoldásában. Belátja a 
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fenntarthatóságot középpontba állító környezeti szemlélet fontosságát. Egyre jobban megérti a 

lokális folyamatok és döntések regionális és globális következményeit. 

 

Digitális kompetencia 

A szakgimnáziumban a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. szövegszerkesztés, 

táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló alkalmazására a tanulásban és a 

mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta lehetőségek kihasználásában. 

Gyakorlottan kapcsolódik be az információ megosztásba, képes részt venni az érdeklődési 

körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő hálózatokban. Felismeri és ki is 

használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és innovációt igénylő feladatok, problémák 

megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához 

kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a kommunikáció és az információ felhasználás etikai 

elveit. Felismeri az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek 

mérséklésére. Ismeri a szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi 

elveket, amelyeket a digitális tartalmak felhasználása során figyelembe vesz. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 

lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, mások véleményét meghallgatni és elfogadni. Figyelembe 

veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával 

fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve konfliktushelyzetekben segítséget elfogadni. 

Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan készül a munka világához 

kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi folyamatokról, struktúrákról 

és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt venni az őt érintő közügyekben. 

Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő problémák iránt, képes a különböző 

szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok 

teljes körű tisztelete, az egyenlőség, a demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben 

tartása iránt, törekszik a személyes előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a 

reális alapokon és ismereteken nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve Európához való 

kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, képes a feladatmegoldást segítő információk megosztására, 

és ezt igényli is. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, boldogulásával 

kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági szerepéhez (pl. vállalkozás) 

kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját jövőjét illetően. Érdeklődik a 

választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, és képes ezzel kapcsolatos 

elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság, a vállalkozások világához kapcsolódó 

témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi 

életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel 

tevékenysége kockázatait, adott esetben képes ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét 

egyre inkább a függetlenség, a kreativitás és az innováció jellemzi. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek kulturális 

sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott műalkotások 
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befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és képzőművészeti események 

életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek, modellek konstruálására. Hajlandó 

kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 

 

Hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban sokoldalúan 

tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, képes 

saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az 

információval való hatékony gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció folyamatos 

fenntartására, elég magabiztos az önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív, ismeri és érti 

saját tanulási stratégiáit, felismeri szükségleteit és lehetőségeit, készségeinek erős és gyenge 

pontjait, valamint képes megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, 

útmutatásokat, támogatásokat. Képes arra, hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség 

esetén tanácsot, információt, támogatást kérjen.  

 

Egységesség és differenciálás 

A nevelési-oktatási folyamat egyszerre egységes és differenciált: megvalósítja az egyéni 

sajátosságokra tekintettel levő differenciálást és az egyéni sajátosságok ismeretében az egységes 

oktatást. 

Az egyéni különbségek figyelembevételének fontos területe a tehetséggondozás, amelynek 

feladata, hogy felismerje a kiemelkedő teljesítményre képes tanulókat, segítse őket, hogy 

képességeiknek megfelelő szintű eredményeket érjenek el, és alkotó egyénekké váljanak. A tanuló 

csak akkor képes erre, ha lehetőséget és bátorítást kap. A megfelelő oktatási módszerek, munka- 

és tanulásszervezési formák serkenthetik az egyéni különbségek kibontakozását. Az egyéni 

fejlesztési programok, a differenciálás különböző lehetőségei során a pedagógusok megfelelő 

feladatokkal fejlesztik a tehetséges tanulókat, figyelik fejlődésüket, és az adott szakasznak 

megfelelő kihívások elé állítják őket. 

A differenciált – egyéni és csoportos – eljárások biztosítják az egyes területeken alulteljesítő 

tanulók felzárkóztatását, a lemaradás egyéni okainak felderítésén alapuló csökkentését, 

megszüntetését. 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a 

nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk. Esetükben a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok összhangja ugyanolyan fontos, mint más gyermekeknél. 

Iskolai nevelés-oktatásuknak alapvető célja a felnőttélet sikerességét megalapozó 

kulcskompetenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítés.  

A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatása során a Nat-ban meghatározott és a 

kerettantervben részletezett kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása javarészt lehetséges, de 

mindenkor figyelembe kell venni az Irányelv fogyatékossági kategóriákra vonatkozó ajánlásait. 

Ezért a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósul meg, és segíti a minél 

teljesebb önállóság elérését. A fejlesztési követelmények igazodnak a fejlődés egyéni üteméhez. 

A tartalmak kijelölésekor lehetőség van egyes területek módosítására, elhagyására vagy 

egyszerűsítésére, illetve új területek bevonására.  

A sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő 

pedagógus megközelítése az elfogadás, tolerancia, empátia és az együttneveléshez szükséges 

kompetenciák megléte. A pedagógus a differenciálás során figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak 

– egyes sajátos nevelési igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén 

egyéni fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. A differenciált 

nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, technikákat alkalmaz; egy-egy tanulási, 

nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres. Együttműködik különböző 
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szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai 

folyamatokba. A sajátos nevelési igényű tanulók számára szükséges többletszolgáltatásokhoz 

tartozik a speciális tankönyvekhez és tanulási segédletekhez, továbbá a speciális gyógyászati, 

valamint tanulást, életvitelt segítő eszközökhöz való hozzáférés. 

A fentiekre vonatkozó konkrét javaslatokat minden fogyatékossági területre vonatkozóan A 

Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve tartalmazza. Az Irányelv egyaránt 

vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt 

(integráltan) és a tőlük elkülönítetten (gyógypedagógiai intézményekben) történő nevelésére, 

oktatására. 

 
 

KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNY  

(108 órás, egy évfolyamos változat a 9. évfolyamon) – felmenő 2016/2017-es tanévtől 
 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó jelentőségű. 

Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági versenyképességgel és a 

szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. A globális problémák megoldásának 

fontos feltétele az állampolgárok természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések 

felismerésén alapuló, kritikus és konstruktív magatartása. A kerettantervben leírt program célja, 

hogy az ember és természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás meghatározóvá váljék a tanulók 

számára. 

 A szakgimnáziumok 9. évfolyamán feldolgozásra kerülő komplex természettudomány 

tantárgy a természeti folyamatokkal kapcsolatos ismeretanyagot (azaz az Ember és természet 

műveltségterületet, illetve a Földünk – környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az 

ehhez kapcsolódó készségeket, képességeket fejleszti. 

 A tantárgy kerettantervének általános célkitűzése egyrészt a tanulók természettudományos 

műveltségének, szemléletének komplex módon történő mélyítése, másrészt a természettudományi 

jellegű szakmai képzésük megalapozása. A kerettanterv a rendszerszintű gondolkodás támogatása 

érdekében más tantárgyakhoz való kapcsolódási pontokat is tartalmaz. Ez a tartalmi elem a 

különböző műveltségterületek, tantárgyak közötti kapcsolódásokra hívja fel a helyi 

tantervkészítők, illetve tankönyvírók figyelmét. A dokumentum – jellegénél fogva – széles 

kereteket biztosít a megvalósító intézmények számára. Minden tematikai egység 

Ismeretek/fejlesztési követelmények rovatában gazdag tartalmi és módszertani lehetőséget 

(Lehetőségek a megvalósításra) kínál a feldolgozásra. Ezzel is segítséget, illetve ötletet kínál az 

egyes intézményekben megvalósítandó konkrét tartalmak kialakításához. Ezeket – a konkrét 

követelményekkel együtt - az intézményeknek a helyi tantervükben kell meghatározniuk, egyrészt 

a diákok, másrészt az intézményben oktatott szakmák/szakmacsoportok által megkívánt 

elvárásokhoz és lehetőségekhez igazodva.  

 A tantárgy fontos sajátossága, hogy kapcsolatot teremt a tudományos eredmények és a 

hétköznapok között. Ezáltal még a természettudományos tantárgyak tanulása terén már sok 

kudarcot megélt diákok számára is lehetővé válik, hogy a természettudományos témákkal való 

foglalkozás örömforrássá váljon. Fontos szerepe van a tantárgynak abban, hogy rendszerezze, 

frissen tartsa, illetve kiegészítse a diákok meglévő tudását, és fejlessze természettudományos 

gondolkodásukat, képességeiket.  

 A tantárgy feldolgozása során elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az 

alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de 

érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut el a tanuló a 

természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeinek, 

korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 
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 Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős és 

fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete nélkül 

elképzelhetetlen.  

 A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag 

változatosságát a természetben is. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan 

és felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. A komplex 

természettudomány tantárgy hozzájárulhat ahhoz, hogy a diákok felkészüljenek a környezettel 

kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Ennek érdekében törekedni kell arra, 

hogy a tanulók ismerjék meg azokat a természeti-gazdasági folyamatokat, amelyek változásokat, 

válságokat idézhetnek elő. 

 A tantervi program részben új ismereteket kínál, részben a korábbiak elmélyítésére szolgál.  

Legfontosabb célja azonban a szemléletformálás. Azt mutatja meg, hogyan érdemes tanulni, 

hogyan lehet továbblépni, fogódzókhoz jutni. Olyan tudást kínál és olyan képességeket fejleszt, 

amelyek a mai világban elengedhetetlenek.  

 A tananyag feldolgozása során fontos a digitális technikák és az IKT-eszközök tanórai 

használata, valamint a természet iránti érdeklődés felkeltése után az önálló tanulói 

ismeretszerzésre, kutakodásra történő bíztatás. Utóbbira külön időkeretet is biztost a Projektmunka 

fejlesztési feladat keretében. Az ehhez kapcsolódó időkeret bármely témához, a tanév során 

bármikor felhasználható. Kereteit a helyi tantervben kell szabályozni. 

 A tananyag feldolgozása során a tanuló képet kap a fizika, a kémia, a természetföldrajz és 

a biológia által vizsgált legfontosabb összefüggésekről, a természettudományos kutatás 

módszereiről, tudásunk alkalmazásának lehetőségeiről és korlátairól. Mintát kap a jelenségek 

vizsgálatának módjairól. A tanulmányok eredményeképpen összefüggéseket ismer föl és fogalmaz 

meg a mechanikai működésekről, halmaztulajdonságokról, összefüggésben az élettelen 

természetben (meteorológia) és az élő szervezetben betöltött szerepükkel. Ismereteket szerez 

testünk fölépítésének és egészségének kapcsolatairól. Példákat elemez hazánk természeti 

környezeti állapota, az itt folyó gazdálkodás és történelmünk összefüggéseire. Az így nyert 

ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a matematika 

között. 

 A kvantitatív feladatok száma, a lexikálisan elsajátítandó ismeret a rövid időkeret miatt 

szükségképpen alacsony marad, a témák, valamint a kvalitatív hangsúlyok azonban lehetőséget 

adnak a szakma igényeinek megfelelő differenciálásra, részletezésre is. 

 A tanulmányok eredményeképpen a diák összefüggéseket ismer föl és fogalmaz meg az 

elektromos, mágneses, kémiai vegyületi, atomi összefüggésekkel kapcsolatban. Érti a fentiek 

élettelen természetben és élő szervezetben betöltött szerepét.  

Ismereteket szerez a mikro- és makrovilág, valamint testünk fölépítésének szervezeti egységéről. 

Az így nyert ismeretek kapcsolatot teremtenek a művészeti tárgyak, a társadalomismeret és a 

matematika között is. 

 A tantárgy tanulása során megvalósuló legfontosabb célok:  

– a tanulók nyitottan tekintsenek a bennünket körülvevő világra; 

– legyenek képesek az okok és okozatok megkülönböztetésére és adott okok ismeretében 

az okozatra vonatkozó következtetések levonására; 

– ismerjék meg és alkalmazzák az alapvető természeti törvényeket; 

– legyenek képesek az adatok ismeretében diagramok készítésére, valamint adott 

diagram ismeretében adatok, folyamatok meglátására; 

– legyenek képesek grafika/kép alapján az ábrázolt folyamat értelmezésére.  

– a szerves és szervetlen világ kapcsolata megismerésének megalapozása; 

– az energia és energiaáramlás mint általános szervező megismerése; 

– az atomi/molekuláris folyamatok megismerése; az atomi/molekuláris folyamatok 

szervezetre gyakorolt hatásainak tudatosítása. 
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– az élő és élettelen világ evolúciójának megismerése; 

– az egyes tudományos elméletek egybevetése egymással, a természettudományos 

érvelés néhány sajátságának elmélyítése; 

– az emberi tevékenység környezetalakító hatásának és a hatás következményeinek 

tudatosítása; 

– az információ és jelentőségének ismerete a fizikai-biológiai-társadalmi létben. 

 

Eközben gyakorlatot szereznek az egyéni és csoportos munkában, feltevéseik szabatos 

megfogalmazásában, a képi és verbális kommunikáció összekapcsolásában is. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Hogyan működik a természettudomány? 

A tudomány módszerei 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Tapasztalatok a megfigyelésről. 

Fejlesztési 

feladatok 

Kísérlet és egyszerű megfigyelés különbségének megértetése.  

A modellek szempontfüggőségének és a mérések jelentőségének 

bemutatása. 

Eredmények ábrázolása (grafikon), illetve grafikon leolvasása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Legalább egy megfigyelés, kísérlet és mérés közös elvégzése, elemzése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Versrészlet és tudományos leírás összehasonlítása. 

Saját megfigyelések összegyűjtése. 

A megfigyelések szempontfüggőségének fölismerése. (Pl.: Kinek milyen fiú/lány 

tetszik? Milyen házban szeretnék lakni?) 

Megfigyelés leírásának elemzése. (Mire volt kíváncsi a kutató? Mit figyelt meg? 

Mire következtetett?) 

A kísérletezés célja: saját kísérletek és ismert kísérletek összegyűjtése.  

A független és a függő változó fölismerése.  

A mérés szerepe a mindennapokban (pl. lázmérés, földmérés, tömegmérés). 

Példák a „modell” szó hétköznapi (pl. topmodell, vasútmodell) és tudományos 

(atommodellek, demográfiai növekedési modellek, a szív mint szivattyú) 

használatára. Modell és makett különbsége (pl. emberi szív) – mi érthető meg 

belőle, mi nem: közös megbeszélés. Eltérő modellek/makettek ugyanarról a 

jelenségről (pl. emberábrázolások), szempontfüggőség felismerése. 

Órai mérés: a megpendített húrhosszak és hangmagasságok (oktáv, kvint, kvart) 

mérése pl. gitáron, citerán. Az eredmény ábrázolása.  

Példák gyűjtése igazolható feltevésekre: az előrejelzés szerepe a hétköznapokban 

(népi időjárás-előrejelzések) és a tudományban (meteorológiai hálózat, életmód 

és betegségek kockázata). 

Tudományos ismeretterjesztő filmrészlet megtekintése (pl. D. Attenborough: Az 

élő bolygó – részlet). 

Hétköznapi vita és tudományos vita eljátszása egy konkrét probléma kapcsán. 

Matematika: grafikus 

ábrázolás. 

 

Magyar nyelv és irodalom: 

Érvelés. 

Kulcsfogalmak 
Mérés, modellezés, feltevés, igazolás, törvény, tudományos leírás, szimuláció, 

makett. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tájékozódás térben és időben 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 
Függőleges és vízszintes irány, derékszög, koordináta-rendszer, sebesség, a 

kör kerülete, hasonlóság a geometriában, óra, nap, hónap, év. 

Fejlesztési feladatok 

A térbeli és időbeli tájékozódás fejlesztése.  

A mozgások leírása, az ehhez szükséges mennyiségek, jellemzők ismerete, 

használatuk begyakorlása. 
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Az égtájak és a Földről látható égi mozgások összekapcsolása, a földrajzi 

hálózat lényegének megértése. Tematikus térképek jeleinek leolvasása. 

A föld- és a napközéppontú világkép összehasonlítása: azonos jelenség 

különböző szempontú értelmezése. Földrajzi, csillagászati és biológiai 

jelenségek összekapcsolása.  

Rendszerek változásának nyomon követése. 

Folyamatok kimenetelének előrejelzése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tájékozódás és a csillagászat kapcsolatának megértése (égtájak, égi 

mozgások). A távolságok fölmérésének geometriai módszere. A 

hasonlóság fölismerése, a nagyítás, kicsinyítés mértékének 

meghatározása. 

Fizikai, biológiai, kémiai és csillagászati jelenségek sebességének 

összevetése. Időegységek. Az idő, sebesség, gyorsulás mértékegységeinek 

használata, átváltása. 

Az út, elmozdulás, sebesség, gyorsulás fogalmának ismerete, használata 

mozgások leírásában.  

Az egyenes vonalú egyenletes és az egyenletesen gyorsuló mozgás; a 

szabadesés gyorsulása fogalmának ismerete és alapvető összefüggései. 

A körmozgás, kerületi sebesség, szögsebesség, centripetális gyorsulás 

fogalmának és összefüggéseinek ismerete.  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Kémiai reakciók sebességének függése a hőmérséklettől és a 

katalizátoroktól. 

A csillagászati és a mágneses északi iránymeghatározás bemutatása. 

A legegyszerűbb napóra és a déli irány kapcsolata: a Nap naponkénti égi 

mozgása. A csillagok égi mozgása, csillagképek. 

A Föld gömb alakjának bizonyítása, következményei. 

Gömbi formák síkra vetítése (síktérkép), a torzítás szükségszerűsége. 

Háromszögelés alkalmazása a térképezésben: ismeretlen magasságú 

épület magasságának megmérése.  

A földátmérő megmérése. A Hold és a bolygók távolsága – ókori és mai 

mérések értelmezése. 

Hosszúsági és szélességi körök rendszere, a GPS lényege. 

Tematikus térképek értelmezése. 

Milyen gyorsan múlik? – a szubjektív és objektív időfogalom összevetése. 

A nap (a Nap látható mozgása és a Föld forgása alapján), az évszak és az 

év (a Nap évi mozgása és a Föld keringése alapján). A bolygók és a 

csillagok mozgásának különbsége.  

A mozgásokat jellemző mennyiségek közti összefüggések kvalitatív és 

kvantitatív alkalmazása. 

Matematika: koordináta-

rendszer, geometriai 

hasonlóság, váltószög, 

vetület, nézet, 

perspektíva  

 

Kulcsfogalmak 

Tájolás, torzítás, csillag, bolygó, hosszúsági és szélességi kör, tematikus 

térkép, nap- és földközéppontú modell, másodperc, perc, óra, nap, évszak, 

év, elmozdulás, sebesség, gyorsulás, kerületi sebesség, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás, reakciósebesség, katalizátor. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Formák és arányok a természetben 

(Elemek és vegyületek; kristályrácsok, szerves 

molekulák) 

Órakeret 

10 

Előzetes tudás 
Tükrözés, forgatás következményei. Halmaztulajdonságok. Atom és 

molekula, szerkezeti képlet. 

Fejlesztési 

feladatok 

Az arányok fontosságának belátása, rögzítése. Az arányokat fenntartó 

és felborító erők fölismerése. Állandó és változtatható arányok 

felismerése. 



96 

 

Szerkezet és tulajdonság összefüggésének belátása. Szerkezet, arány 

és biológiai funkció összekapcsolása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
Az arány fontossága és számszerű jellemzése. A geometriai rend 

fölismerése az anyagok szerkezetében. Az anyagvizsgálat néhány 

módszerének megismerése. Néhány óriásmolekula gyakorlati 

fontosságának megismerése konkrét példákon. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A harmónia ókori fogalma és az arányok. Szép és rút. 

Aszimmetrikus (szivacs), sugarasan szimmetrikus (medúza) és 

tükörszimmetrikus (ember) élőlények. 

A férfi-, a női és a gyermektest arányainak összehasonlítása.  

Változó térfogat- és tömegarányok: elegyek, oldatok. A töménység 

jellemzése (százalék). Arányok a konyhában (fűszerek, só, pácok) és az 

iparban (ötvözetek, beton). 

Az élőlények növekedését megszabó arányok (korlátozó tényezők): 

hiánybetegségek, fény, víz stb. 

Állandó tömegarányok: a vegyületek összegképlete egyszerű példákon. 

Kristályos (kősó) és amorf (gumi, üveg) anyagok szerkezete. Elemi 

egység (cella).  

Molekulák térbeli rendeződése: membránok, habok, mosószerek, 

folyadékkristályos kijelzők. 

A kémiai elnevezések eredete és mai tartalma. 

Mesterséges szerves vegyületek (műanyagok, gyógyszerek, 

tartósítószerek). Előnyök, veszélyek mérlegelése. 

A szénhidrogének eredete, tulajdonságai, felhasználása (közlekedés, fűtés, 

vegyipar). 

Néhány oxigéntartalmú szerves molekula a mindennapokban (etil-

alkohol, aceton, ecetsav). Biológiai hatásuk. 

Egyszerű cukrok és összetett szénhidrátok a mindennapokban 

(szőlőcukor, keményítő, cellulóz). Biológiai szerepük. 

Néhány nitrogéntartalmú szerves molekula: vitaminok, aminosavak, 

fehérjék, DNS. Óriásmolekulák felépítése és lebontása az élőlényekben. 

Az óriásmolekulák érzékenysége: kicsapódás. Mérgezések és 

következményeik. 

Magyar nyelv és 

irodalom: disszonancia, 

(a)szimmetria, 

kompozíció.  

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

egyenes arányosság. 

 

 

Kulcsfogalmak 

Szimmetria, százalék, összegképlet, oldat, oldószer, amorf, membrán, 

felületaktív anyag, környezeti tényező, mono- és polimer, szénhidrogén, 

karbonsav, alkohol, aminosav, fehérje, kicsapódás. 

 
Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Halmazok (Gázok, folyadékok, halmazállapot-változások, 

az időjárás elemei) 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás Hőmérséklet, légnyomás, térfogat, sebesség, halmazállapot. 

Fejlesztési feladatok 

Önálló ismeretszerzés a környezet kölcsönhatásairól. 

Az időjárás napi változásainak megértése. Meteorológiai jelentések 

értelmezése. Kísérletek végzése, grafikonelemzés. 

Magyarázatkeresés a tapasztalt időjárási jelenségekre. Az emberi 

gazdálkodás és a természeti feltételek kapcsolatának fölismerése néhány 

fontos hazai példán.  

A környezetvédelem néhány példájának megismertetése, az érdeklődés 

felkeltése a környezettudatosság iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 
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Az időjárási elemek, ezek változásait befolyásoló fizikai hatások (a 

napsugárzás, a léghőmérséklet, a légnyomás, a szél, a levegő 

vízgőztartalma, a csapadékfajták) közti összefüggések megfogalmazása. 

Példák a gazdálkodás és a természeti környezet közti összefüggésekre. A 

halmazállapot-változások alapvető jellemzőinek ismerete. A Celsius-skála 

alappontjai, az olvadáspont, forráspont feladatmegoldás-szintű ismerete.  

A gáztörvények kvalitatív ismerete és alkalmazása. A Kelvin-skála és a 

Celsius-skála kapcsolatának ismerete. 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Időjárási frontok. Grafikonok, folyamatábrák elemzése. 

Saját megfigyelések, egyszerű kísérletek értelmezése. 

A Kárpát-medence természetes növénytakarója, élővilága, vízrajza. 

A gazdálkodás hatása az élővilágra (pl. erdőirtások, bányászat, 

folyamszabályozás, állattenyésztés, városiasodás, monokultúrák, 

kemikáliák, biogazdálkodás). 

Vízkincsünk. A folyószabályozás és árvízvédelem módjai, problémái. 

Víznyerés, ivóvíz, víztisztítás. Gyógyvizek.  

Erdőgazdálkodás, erdőtípusok.  

Természetvédelmi értékek. 

Talaj: összetevői, termőereje, védelme (szikesedés, erózió, trágyázás). 

A nyomás, hidrosztatikai nyomás meghatározása. Elemi feladatmegoldás, 

Arkhimédész törvényének ismerete. Az úszás, lebegés, merülés 

feltételeinek megállapítása és következtetések. 

Hidraulikus emelő működési elve. 

Pascal-törvény. 

A folyadékok összenyomhatatlanságának ismerete és konkrét példák. 

Történelem: Történeti 

ökológia. Önellátó és 

fogyasztói társadalom. 

Kulcsfogalmak 

Úszás, lebegés, merülés, hidrosztatikai nyomás, felhajtóerő, gáztörvény, zárt 

rendszer, hő, hőmérsékleti skála, abszolút nulla fok, halmazállapot, 

olvadáspont, forráspont, napi hőmérsékletjárás, szél, páratartalom, harmat, 

dér, eső, köd, szmog (füstköd), életközösség, talaj, monokultúra, talajvíz, 

rétegvíz, ivóvíz, gyógyvíz, biológiai tisztítás, kölcsönhatás, állapot, változás, 

egyensúly, stabilitás, folyamat, rendszer, környezet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lendületbe jövünk! 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Sebesség, gyorsulás. 

Fejlesztési feladatok 

A változások okainak és összefüggéseinek megismerése. Az állandóság és a 

változás oksági összefüggéseinek felismerése. A jelenségek közös 

jellemzőinek felfedezése. Alapfogalmak megszilárdítása 

(természettudományos megismerés, kölcsönhatás, erő, rendszer, állapot, 

változás, egyensúly, folyamat). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A Newton-törvények kvalitatív és egyszerű kvantitatív alkalmazása. A 

tömeg fogalma. A súrlódási erő szerepe a mindennapokban, a tapadási, 

csúszási és gördülési súrlódás megkülönböztetése.  

A lendületmegmaradás törvényének kvalitatív alkalmazása. 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A lendületmegmaradás felismerése a mindennapokban: rakétameghajtás. 

A centripetális erő ismerete és felismerése mindennapi alkalmazásokban.  

A tömegvonzás ismerete, kapcsolata felismerése a bolygók mozgásával. 

A súly és a súlytalanság fogalmának ismerete. 

A tömeg és a súly megkülönböztetése. 

 

 

Kulcsfogalmak 
Tömeg, tehetetlenség, lendület, fizikai törvény, centripetális erő, súrlódási 

erő, tömegvonzás, súly. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mechanikai energia 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Erő, sebesség, tömeg, elmozdulás. 

Fejlesztési feladatok 

Alapfogalmak megalapozása, mélyítése (munka, energia, mechanikai 

energiafajták, energiamegmaradás, rendszer). A munka és az energia 

kapcsolatának tudatosítása. A reverzibilis és irreverzibilis folyamatok 

megkülönböztetése konkrét példákban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az energia, munka, teljesítmény, hatásfok fogalmának ismerete, elemi 

alkalmazása.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A helyzeti és mozgási energia, emelési és gyorsítási munka 

összefüggéseinek alkalmazása. 

Az energiamegmaradás tényének, valamint a termodinamika első 

főtételének ismerete. 

Megfordítható és megfordíthatatlan folyamatok megkülönböztetése. 

Néhány mindennap használatos gép hatásfoka, valamint a 100%-os 

hatásfok elérésének fizikai lehetetlensége. 

Egyéb energiák hővé alakulása, disszipáció. 

Az örökmozgó lehetetlensége. 

 

Kulcsfogalmak 
Energia, munka, energiafajta, hő, teljesítmény, hatásfok, állapot, változás, 

rendszer, környezet, kölcsönhatás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az „embergép”: mozgás, légzés, keringés 

(Az emberi mozgás, keringés és légzés élettana és 

anatómiája) 

Órakeret 

6 

Előzetes tudás 
A levegő térfogatának és nyomásának összefüggése. A nyomás 

mértékegységei. 

Fejlesztési feladatok 

Az emberi mozgási és légzési rendszer mechanikai alapelveinek megértése. 

Az emberi szívműködés és keringési rendszer mechanikai alapelveinek 

megértése. Az egészséget veszélyeztető tényezők megismertetése, az 

egészséges életmódra való törekvés erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mozgás a légzés, a szív és az erek mechanikája Alapvető 

egészségvédelmi ismeretek. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az emelőelv szemléltetése az ízületekkel kapcsolt emberi csontok 

példáján. 

A fontosabb emberi csontok szerepe (makett alapján). 

Az izomműködés lényege. 

A csont és az ízületek sérülései, megelőzésük.  

A csontok felépítésének és szilárdságának összefüggése. 

A légzés funkciójának megbeszélése. A tüdő térfogatát és a légzés 

hatékonyságát befolyásoló tényezők áttekintése. 

A légzési szervrendszer részei, feladataik, a hangképzés. A védekező 

reflexek (köhögés, tüsszentés) szerepe.  

A légzőmozgások szemléltetése. Légzésszámváltozás terhelés hatására 

(kiscsoportos feladat).  

A légzőrendszer egészségét fenyegető és megőrző hatások (sport, 

dohányzás, szmog, tbc). 

A szív fölépítése és működése. A vér és a nyirok, az erek szerepe.  

Magyar nyelv és 

irodalom; művészetek: 

az emberi test 

ábrázolásai. 
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Véralvadás, vérzés, vérzéscsillapítás. 

A vérnyomás és a pulzus oka, mérése. 

A keringési rendszer egészségét fenyegető kockázati tényezők és megőrző 

hatások (magas vérnyomás, érelmeszesedés, trombózis, infarktus). 

Kulcsfogalmak 

Emelő, ízület, reflex, mellkas, rekeszizom, hajlító- és feszítőizom, légcsere, 

légzőfelület, szívpitvar, szívkamra, billentyűk, pulzus, vérnyomás, kockázati 

tényező, vér, nyirok, infarktus, trombózis. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Atomi aktivitás 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Energia, elektromos töltés, elektromágneses hullám, szimmetria, normálalak. 

Fejlesztési feladatok 

Az anyag, kölcsönhatás, erők, energia, információ fogalmának mélyítése. Az 

állapot és a változás fogalmának bővítése az atomok mérettartományában 

bekövetkező jelenségek megismertetésével. Az energiagazdálkodással 

kapcsolatos felelősségtudat erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektronburok és az atommag szerkezete. Az atomenergia és 

felhasználása. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az anyag atomos szerkezetének vizsgálata konkrét jelenségeken 

keresztül. 

Az atommag és elektronhéj fogalmának megismerése. 

A rádióaktivitás 3 fajtájának, néhány gyakorlati alkalmazásának, az élő 

szervezetre gyakorolt hatásának megismerése. 

A maghasadás oka és feltételei, a láncreakció elve. 

Az atomenergia fogalma, felhasználásának gyakorlati módja és elvi 

lehetőségei. Előnyök és hátrányok mérlegelése. 

A Nap energiatermelése, hatása a földi életre. 

Történelem: Hirosima, 

hidegháború. 

 

Osztályfőnöki: 

fenntarthatóság, 

atomenergia. 

Kulcsfogalmak 
Atom, proton, elektron, neutron, egyensúly, energiaminimum, rádióaktivitás, 

atomenergia, maghasadás, láncreakció, magfúzió, napenergia, atomerőmű. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Elektromosság, mágnesesség 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Erő, energia, tömegvonzás, teljesítmény. 

Fejlesztési feladatok 

Kölcsönhatások, erők alaposabb, rendszerszerűbb ismerete, ok-okozati 

kapcsolatrendszere, az információterjedés lehetséges módjainak leírása az 

elektromágneses kölcsönhatásokon keresztül. Bővebb ismeretek szerzése a 

bennünket körülvevő térről. Alapismeretek szerzése az elektromágneses 

hullámon alapuló eszközökről. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az elektromosság és a mágnesesség, mint kölcsönhatás megismerése. 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Példák a statikus elektromosság és a mágnesesség 

gyakorlati/természetbeni megjelenési formáira, alapvető összefüggések 

felismerése.  

Az egyenáram fogalma, jellemzőinek ismerete, egyszerű áramkörök 

összeállítása, mérések végzése. 

Az Ohm-törvény alkalmazása egyszerű esetekben. 

Az elektromos energia és teljesítmény alapvető kvalitatív 

összefüggéseinek alkalmazása, különböző elektromos eszközök 

teljesítményének összehasonlítása. 

A váltóáram fogalmának, alapvető jellemzőinek megismerése. 

 

Történelem: 

felvilágosodás, 

felfedezések. 
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Az elektromágneses indukció jelensége, gyakorlati/természetbeni 

megjelenése.  

A transzformátor működésének gyakorlati jelentősége.  

Az elektromágneses hullám tulajdonságainak ismerete, példák a 

gyakorlati alkalmazásokra. (A spektrum különböző tartományaiban: 

mikrohullámú sütő, rádióhullámok, mobiltelefon stb.) 

Kulcsfogalmak 

Elektromos töltés, mágneses pólus, elektromos, mágneses tér, Coulomb-

törvény, áramerősség, feszültség, ellenállás, egyenáram, váltóáram, 

elektromos fogyasztás, frekvencia, maximális feszültség, elektromágneses 

indukció, dinamó, transzformátor, elektromágneses hullám. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Mi a fény? 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás Atom, elektron, tükör, rezgés, elektromágneses hullám. 

Fejlesztési feladatok 

A részecske- és a hullámtulajdonság jellemzőinek felismerése a fény 

esetében, a kettősség tudatosítása.  

A fény hullámtulajdonságainak elemzése és felismerése a mindennapokban.  

A látható fény elektromágneses hullámként történő azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A fény tulajdonságai 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A fényvisszaverődés, a fénytörés jelensége és alapvető kvalitatív 

szabályainak megállapítása. 

A sík, a domború és a homorú tükör leképezési szabályainak vizsgálata és 

gyakorlati alkalmazásai. 

A fényelhajlás jelensége. 

A fény elektromágneses hullám mivolta. 

A színek frekvenciaszabálya és a fénytörés frekvenciafüggésének 

következményei. 

A fotocella működésének alapjai, a fény „részecsketermészetének” 

megjelenési formái. 

A látás fizikai és biológiai alapjai: az éleslátás feltételei (pupillareflex, 

élességállítás), a látáshibák korrigálása 

A fénysebesség kitüntetett szerepe. 

Magyar nyelv és 

irodalom, művészetek:  

színek és fények a 

művészetekben. 

 

Kulcsfogalmak Fénytörés, fényelhajlás, domború, homorú tükör, szín, foton, fénysebesség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Energianyerés az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

kiválasztás 

Órakeret 

4 

Előzetes tudás 
Szerves molekulák. Energianyerő és energiaigényes folyamatok. A légzés 

funkciója. 

Fejlesztési feladatok 

Az energiaáramlás nyomon követése az élővilágban. Táplálkozás, emésztés, 

keringés és kiválasztás összefüggéseinek felismerése az emberi szervezetben. 

Az anyagcsere és az emberi egészség kapcsolatának tudatosítása, az 

egészséges táplálkozás iránti igény felkeltése, erősítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az anyag- és energiaátalakítások biológiai szerepének megértése az 

élővilágban és az emberi szervezetben. 

Az anyagforgalom és egészség néhány összefüggése. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Változatos energianyerés az élővilágban: ragadozók, növényevők, 

élősködők, lebontók, fotoszintetizálók. 

Táplálkozási hálózat. 

Osztályfőnöki: Etikett, 

társas viselkedés. 

Egészséges életmód. 

Nemek, testképek. 
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Az emberi emésztés helyszínei, emésztőnedvek (nyál, gyomornedv, epe, 

hasnyál).  

Az emésztés szabályozása: feltétlen és feltételes reflexek. 

A felszívott anyagok sorsa, a máj szerepe. 

Egészséges táplálkozás, túltápláltság, hiánybetegségek, mérgezések. Az 

alkohol hatása. 

Testkép, testépítés, táplálék-kiegészítők kockázatai. 

A vér szerepe, vérkép.  

A felszívott tápanyagok sorsa a sejtben (energianyerés, átalakítások).  

Kiválasztás a vesén, a tüdőn és a bőrön át. 

A vizeletmennyiség és a belső környezet egyensúlyának, arányainak 

megőrzése. 

Kulcsfogalmak 
Heterotróf, autotróf életmód, emésztés, kiválasztás, felszívás, vérplazma, 

visszaszívás, szűrlet, vizelet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A szervezet egysége – szabályozó folyamatok, ideg-és 

hormonrendszer és a viselkedés 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 
Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. Példák csoportban élő 

állatokra. 

Fejlesztési feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása. A tanulás mint a környezethez való 

alkalmazkodás megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szervezet belső állandóságát és az önazonosságot fenntartó és az azt 

fenyegető főbb hatások az emberi szervezet szintjén és a társas 

kapcsolatokban. A szabályozás és a vezérlés néhány formája az emberi 

szervezetben. 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Szabályozó szerepű emberi hormon (inzulin), cukorbetegség. 

Vezérlő szerepű emberi hormon (növekedési hormon), a testméretet 

megszabó tényezők. 

Hormonok és érzelmek kapcsolata.  

A reflexek fölépítése (térdreflex). 

Az idegrendszer szabályozó működése egy konkrét példán (pl. a 

testhőmérséklet szabályozása) keresztül. 

Az idegrendszer működését befolyásoló hatások (alkohol, drogok, 

gyógyszerek). 

Fájdalom, fájdalomcsillapítás. 

Aktív és passzív, természetes és mesterséges immunitás. Védőoltások. 

Immunitás a mindennapokban: allergia, vércsoportok. 

Stressz és egészség, idegrendszer és immunitás kapcsolata. 

A tanulás alaptípusai az állatvilágban és az ember esetében. 

Az emlős állatcsoportok jellemzői (hierarchia).  

A társas kapcsolatok szerepe a főemlősök és az ember tanult 

viselkedéseiben: szülő-gyermek kapcsolat, kortárs csoportok, reklámok, 

függőséget okozó hatások.  

Segítőkészséget és agressziót kiváltó helyzetek. 

Tanult megküzdési stratégiák, tanult tehetetlenség. 

Az állati és az emberi kommunikáció jellemzői. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Érzelmek 

ábrázolása, kifejezése; 

verbális és nonverbális 

kommunikáció. Haza- és 

családszeretet, magány, 

vallás, lázadás stb. egyes 

irodalmi művekben.  

 

Osztályfőnöki: Az 

egyéni és csoportos 

agresszió példái. 

Csoportnormák. társas 

együttélés, devianciák. 

 

Kulcsfogalmak 
Szabályozás, visszacsatolás, hormon, reflexív, vegetatív központ,  

immunitás, antigén, stressz, feltételes reflex, próba szerencse, bevésődés, 
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utánzás, belátás, kulcsinger, motiváció, hierarchia, agresszió, segítségadás 

(altruizmus), szabálykövetés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Állandóság és változatok – információ, szexualitás, az 

emberi élet szakaszai 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás A férfi- és női szervezet különbsége (anatómiai és genetikai). 

Fejlesztési feladatok 

A látható jellegek és az öröklés kapcsolatának felismerése. A szexualitás 

genetikai szerepének megismerése.  

A nemi működések megismerése a családtervezés és az egészségmegőrzés 

szempontjából. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az öröklött és „szerzett” tulajdonságok megkülönböztetése, az öröklődés 

és a nemiség kapcsolata. A nemi működések biológiai háttere emberben. 

A genetika és a szexualitás egészségügyi vonatkozásai. A genetikai 

információ megváltozásának lehetséges következményei. 

  

Lehetőségek a megvalósításra: 

Egy gén – egy jelleg kapcsolatok (Rh-vércsoport, öröklődő betegségek).  

A nemiség szerepe a genetikai információ újrakombinálódásában (az 

ivarsejtek sokfélesége, a testi sejtek genetikai azonossága). 

A genetikai információ megváltozása: mutációk. 

Mutációt okozó hatások (sugárzások, vegyületek). 

Genetikai szabályozás: szabályozott sejtosztódás (növekedés) és 

szabályozatlan osztódás (rákos góc). Rákkeltő tényezők, kerülésük. 

Az ember ivarszervei, biológiai funkciójuk. 

A hímivarsejt és a petesejt jellemzői. 

A női nemi ciklus szakaszai, a megtermékenyítés. Családtervezés.  

Beágyazódás, magzati élet. A magzat védelme. Az újszülött és a 

csecsemő világa. Nemi érés, öregedés, halál.  

Betegségek szűrése, betegjogok. 

Matematika: 

valószínűség, 

gyakoriság, eloszlási 

görbe; kombinációk. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; osztályfőnöki: 

Szexualitás, családi élet. 

Identitás. Öregedés és 

halál, idős generáció. 

Kulcsfogalmak 

Gén, mutáció, mutagén és rákkeltő hatás, ivarsejt, ivarszerv, petefészek, 

tüsző(repedés), menstruáció, megtermékenyülés, tüszőhormon, 

sárgatesthormon (progeszteron), tesztoszteron, beágyazódás, magzat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Honnan hová? 

Csillagászati, földrajzi és biológiai evolúció 

Az ember társas viselkedése 

Órakeret 

8 

Előzetes tudás 

Betegség és immunrendszer. Az öröklődés alapjai. Önzetlenség és agresszió. 

Atom, magfúzió, sebesség, gyorsulás, idő, körmozgás, bolygómozgás, 

tömegvonzás, kör, ellipszis. 

Fejlesztési feladatok 

Különböző területek, jelenségkörök közötti kapcsolatok, összefüggések 

észrevétele, hasonlóságok, közös vonások felfedezése, megfogalmazása. 

Az idő- és térfogalom mélyítése, az időbeli tájékozódás fejlesztése a 

különböző léptékű folyamatok megismerése során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyirányúság fölismerése és magyarázata csillagászati, földtani és 

biológiai folyamatokban. Az emberi csoportok néhány biológiai 

jellemzőjének megfogalmazása. 

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

A csillagok fejlődésének főbb állomásai. 

A Naprendszer szerkezete, mérete, bolygóinak mozgása, mérete, típusai. 

A csillag, bolygó, üstökös, meteor megkülönböztetése. 

Szemléletes kép a táguló világegyetem elméletéről. 

Magyar nyelv és 

irodalom: A 

haladáseszme különböző 

korokban; az ideológiák 

mint a hatalmi rendszer 

alátámasztói. Az 

önzetlenség emberi 

példái. A tömegek 
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A Föld felszínének története: a vulkáni működések, földrengések oka, 

következményei. 

Hegységképződés és -pusztulás. 

Haladás (fejlődés) és biológiai evolúció. Az evolúció darwini leírása. 

Közvetlen bizonyítékok (fosszíliák) és biológiai, anatómiai érvek. 

A szelekció hatása (mesterséges, természetes). Ellenálló kórokozók 

terjedése. 

A biológiai evolúciónak az emberi társadalomra való közvetlen 

alkalmazásának veszélyei (szociáldarwinizmus, eugenika). 

Vitatott kérdések. (Az élet keletkezésének kérdése.) 

Az önzetlen viselkedés evolúciója. Az irányultság kérdése.) 

Technikai evolúció és a szokások evolúciója (divat, stílusok).  

Az emberi csoportokra jellemző társas viszonyok, a szabálykövetés és 

szabályteremtés példái. Az idegen csoportoktól való elkülönülés és az 

eltérő csoportok közti együttműködés biológiai háttere. 

viselkedését leíró 

irodalmi példák. 

 

Történelem: A járványok 

és a háziasítás 

történelemformáló 

szerepe. 

 

Osztályfőnöki: 

Szokások, divat. 

A szabálykövetés és 

szabályszegés példái az 

irodalomban és a 

történelemben. 

 

Kulcsfogalmak 

Csillag, üstökös, meteor, bolygó, galaxis, csillagkép, Naprendszer, 

Univerzum, Föld-típusú bolygó, szupernóva, evolúció, alkalmazkodás, közös 

ős (leszármazás), természetes és mesterséges szelekció, önzetlenség. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Az evolúció színpada és szereplői 

Órakeret 

9 

Előzetes tudás Anyagforgalom az élő szervezetben. Gazdálkodás a Kárpát-medencében. 

Fejlesztési feladatok 

Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek 

elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során az érvelés, 

bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok összekapcsolása, az 

ember természeti folyamatokban játszott szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos észszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne élők 

testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Az alkalmazásra 

való törekvés kialakítása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és a kisközösségekben. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az élőlények együttélését magyarázó feltételek, az ember szerepének 

elemzése. Környezet és egészség összefüggései, néhány lehetséges 

megoldási módszer értékelése.  

 

Lehetőségek a megvalósításra: 

Az élőlény-populációk elszaporodása és visszaszorulása. 

Populációs kölcsönhatások példákkal. A biológiai indikáció.  

Példák az életközösségekben zajló anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az 

anyag és energiaforgalom összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, 

fogyasztó, lebontó szervezetek). 

Az ember hatása a földi élővilágra a történelem során. Önpusztító 

civilizációk és a természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok kiirtása, az élőhelyek beszűkítése 

és részekre szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok behurcolása, 

megtelepítése, talajerózió. Fajok, területek és a biológiai sokféleség 

védelme. A természetvédelem lehetőségei. Helyi környezeti probléma 

felismerése, információk gyűjtése. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének lehetőségei. 

Osztályfőnöki: 

Természetvédelem: 

vadasparkok, nemzeti 

parkok. Nemzetközi 

szerződések. 
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Ökológiai lábnyom. A közlegelők tragédiája: a klasszikus gazdaságtan és 

kritikája. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti hátterének fő tényezői 

(fogyasztás, városiasodás, fosszilis energia felhasználása, globalizáció). A 

Gaia-elmélet lényege. 

Kulcsfogalmak Szimbiózis, élősködés, versengés, Gaia-elmélet. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Projektmunka 

Órakeret 

15 

Előzetes tudás Egyéni (tanulási) tapasztalatok; az elsajátított ismeretek.  

Fejlesztési feladatok 

Projektek készítése, az ehhez szükséges képességek, kompetenciák 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Részvétel egy szabadon választott témájú projekt tervezésében, 

megvalósításában és értékelésében; valamint a projekt eredményeinek 

bemutatásában. 

 

Lehetőségek a megvalósításra 

A diákok 4-6 fős csoportokban közösen dolgoznak egy szabadon 

választott komplex természettudományos probléma megoldásán. Ehhez 

projekttervet késztenek, felhasználják a tanórákon szerzett ismereteiket, 

de önálló ismeretszerzésre, sőt kisebb kutatások, vizsgálatok elemzésére 

is buzdíthatjuk őket.  

A projekt értékelésének lehetséges szempontjai lehetnek: komplexitás, az 

ok-okozati összefüggések felismerésére való törekvés, a 

problémamegoldás újszerűsége, a projektbeszámoló színvonala, 

egyedisége.  

Minden tantárgy:   

a projekthez kapcsolható 

tartalmi elemek.  

Kulcsfogalmak Projekt, tervezés, külső és belső értékelés. 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló megfogalmazza és konkrét példán fölismeri az egyszerű megfigyelés 

és a kísérlet közti különbséget. Érti a számszerűség jelentőségét a mérésekben, 

tud különböző módon ábrázolni és ábrákról leolvasni mérési adatokat. 

Tudja jellemezni a mozgásokat sebességükkel, gyorsulásukkal. Érti a térbeli 

tájékozódás geometriai módszereinek lényegét. Tud tájékozódni térképeken.  

Érti a tehetetlenség fogalmát, a gyorsulás formáit, okát. Kapcsolatot talál a 

tömeg és a súly között. Érti az energia, a munka, a hatásfok és a hő 

összefüggését. Ismeri az emberi szervezet működésének mechanikai hátterét. 

A mindennapokban tapasztalt jelenségeket meg tud magyarázni anyagi- és 

halmaztulajdonságokkal. Érti az éghajlat és az időjárás elemeinek fizikai 

hátterét, összefüggését hazánk természeti képével, gazdálkodásával. 

A tanuló értelmezi és ábrázolja a természetben megfigyelhető arányokat, ismer 

példákat vizsgálatuk módjára. Kapcsolatba hozza az anyagok szerkezetét 

tulajdonságaikkal, felhasználásukkal. 

Érti az elektromosság és mágnesesség alapjait, az áram mágneses, valamint a 

mágneses tér változásának elektromos hatását.  

Érti az emberi szervezetben átáramló anyag és energia szerepét, összefüggését 

egészségünkkel, az élőlények egymásra utaltságát. Magyarázza a biológiai 

rendszerek belső rendjét a szabályozás és vezérlés segítségével. Érti az 

alkalmazkodás szerepét az egyéni és társas viselkedésben. 

Tisztában van a radioaktivitás okával és élettani hatásával, az atomenergia 

felszabadulásának módjaival és lehetőségeivel, környezeti hatásaival. 

A tanuló tudja értelmezni a tulajdonságok öröklődését családfán.  Áttekintése 

van a genetikai információról, a génműködés szabályozottságáról, egyirányú 

változásairól (egyedfejlődés) és zavarairól. 
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Ismeri a nemek kromoszómális meghatározottságát, a nemi ciklusok és a 

családtervezés hormonális-élettani hátterét. 

Ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen természetben, 

látja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismer az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és növelő 

tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. Tud 

példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-átalakító 

szerepére. 

 

 

FÖLDRAJZ 
(206 órás, három évfolyamos változat a 10. 11. 12. évfolyamon) – felmenő a 2016/2017-es 

tanévtől 

 

A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti és társadalmi-

gazdasági, valamint környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, 

eligazodást segítő alapvető eszközökkel és módszerekkel. Vizsgálódásának középpontjában a 

földrajztudomány, valamint a társföldtudományok (geológia, meteorológia, geofizika, 

planetológia) által feltárt természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti folyamatok, jelenségek, 

azok kölcsönhatásai, illetve napjaink gazdasági, környezeti eseményei állnak, lokális, regionális 

és globális szinten egyaránt, különös tekintettel a fenntarthatóságra. 

A földrajzi tartalmak feldolgozása során fejlődik a tanulók földrajzi-környezeti gondolkodása, 

helyi, regionális és globális szemlélete. Megértik, hogy a természet egységes egész, a Föld 

egységes, de állandóan változó rendszer, amelyben az ember természeti és társadalmi lényként él, 

és ez megköveteli az erőforrásokkal való észszerű gazdálkodást. A műveltségi terület minden 

jelenséget és folyamatot tér- és időbeli változásában, folytonos átalakulásában mutat be, 

megláttatva azok okait és lehetséges következményeit. Így fokozatosan kialakulhat a tanulók 

felelős magatartása a szűkebb és a tágabb természeti, illetve társadalmi környezet iránt. A 

globalizálódó gazdasági, társadalmi és környezeti folyamatok értékelésével lehetővé válik, hogy a 

tanulók megismerjék az emberiség egész bolygónkra kiterjedő természetátalakító tevékenységét, 

az ebből fakadó, szintén világméretű természeti és társadalmi problémákat úgy, hogy egyben 

használható támpontokat kapjanak e problémák megoldásainak következő évtizedekben várható 

irányaihoz is. 

 

A tartalmi elemek feldolgozása a szűkebb és tágabb környezetünkről megszerzett ismeretek 

bővítése mellett nagymértékben hozzájárul a tanulók képességeinek fejlődéséhez. A különféle 

szóbeli és írásbeli ismeretközvetítő, illetve értékelési módszerek alkalmazásával segíti az 

anyanyelvi kommunikáció fejlődését. Az Európai Unió, valamint a távoli országok természeti és 

társadalmi-gazdasági sajátosságainak bemutatásával hozzájárul az eltérő kultúrák megismerése 

iránti igény, a nyitott és befogadó magatartás, illetve szemléletmód kialakulásához. Mindezt úgy 

valósítja meg, hogy közben elősegíti a természeti és a kulturális értékek iránti tisztelet, illetve a 

következő nemzedékek számára történő megőrzésük iránti igény kialakulását. Ezzel hozzájárul a 

felelős és tudatos környezeti magatartás, a jövő generáció érdekeit is szem előtt tartó gondolkodás 

fejlődéséhez. A más anyanyelvű országok és kultúrák megismerése elősegítheti a tanulókban az 

adott célnyelven történő kommunikáció igényének kialakulását, ez pedig megkönnyítheti az 

idegen nyelvi kommunikáció fejlődését. 

A természeti, a társadalmi-gazdasági és a környezeti folyamatokban megfigyelhető 

kölcsönhatások feltárásával a földrajzoktatás hozzájárul a természettudományos szemlélet és 

gondolkodásmód kialakulásához. Szüntelenül változó és globalizálódó világunk természeti, 
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környezeti és társadalmi-gazdasági folyamatainak megismeréséhez és megértéséhez 

elengedhetetlen a folyamatos tájékozódás és információszerzés, valamint a nyitott gondolkodás. 

Ezért a tartalmi elemek elsajátítása elképzelhetetlen a tanulók egyre önállóbbá váló 

információszerző tevékenysége nélkül. Így a tanítási-tanulási folyamatban nagy hangsúlyt kap az 

információszerzés és -feldolgozás képességének fejlesztése, különös tekintettel a digitális világ 

nyújtotta lehetőségek felhasználására. A tanítási-tanulási folyamat kiemelt célja a folyamatos 

önképzés iránti igény, valamint az élethosszig tartó tanulás képességének kialakítása. Hazánk és a 

világ társadalomföldrajzi jellemzőinek bemutatásával a műveltségi terület elősegíti a szociális és 

állampolgári kompetencia fejlődését. Napjaink társadalmi-gazdasági folyamatainak 

megismertetése nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók a gazdasági élet eseményeiben 

eligazodó aktív, kreatív, rugalmas és vállalkozóképes állampolgárrá válhassanak. 

A tantárgy komplex ismeretanyaga révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka 

világában, illetve felkészíti őket a szakirányú felsőfokú tanulmányokra. Hozzájárul ahhoz, hogy 

az iskolából kilépő tanulók képesek legyenek a felelős döntéshozatalra az állampolgári szerep 

gyakorlása során. 

Az egyes tartalmi egységek végén található fogalmak, illetve topográfiai követelmények az 

általános iskolában elsajátított tananyagra épülnek, és feltételezik azok ismeretét, az ott 

megnevezettek közül csak a szakgimnáziumi tananyag feldolgozása szempontjából meghatározó 

jelentőségű fogalmakat ismételtük meg. Ezek újbóli felsorolása a fogalmak – a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő – tartalmi-szemléleti elmélyítésére utal. 

 

10. évfolyam 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld kozmikus környezete 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás 

A Föld mint égitest jellemzői. A Föld mozgásai és azok 

következményei (napszakok, évszakok váltakozása, időszámítás). 

Alapvető tájékozottság a térbeli és az időbeli nagyságrendekben.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A modellhasználat fejlesztése a Naprendszer keletkezéséről és 

felépítéséről alkotott elképzelések tudománytörténeti jelentőségének 

megértésén keresztül.  

A csillagászati térben való tájékozódási képesség fejlesztése, helyes 

elképzelés kialakítása a csillagászati adatok (távolságok) 

nagyságrendjéről.  

Az elvont gondolkodás fejlesztése az egyedi és közös jellemzők 

felismertetésével a Föld és kőbolygó szomszédainak példáján. A 

rendszerfogalom fejlesztése a Naprendszer felépítésében megfigyelhető 

törvényszerűségek felismerésével.  

A Föld mozgásaiból adódó jelenségek törvényszerűségeinek 

felismertetése, bolygónk életére gyakorolt hatásának megértetése.  

A tudományos és az áltudományos elméletek közötti különbség 

megvilágítása az asztrológia (csillagjóslás) példáján. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A csillagászati ismeretek fejlődése 

A geo- és a heliocentrikus világkép, a bolygómozgás 

törvényszerűségei.  

A csillagképek látszólagosságának megértése, néhány ismertebb 

csillagkép mitológiai eredettörténetének ismerete. 

 

A Világegyetem 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

az ó- és a középkor 

tudományos 

gondolkodása. 
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A Világegyetem (Univerzum), a Tejútrendszer (Galaxis) és a 

Naprendszer kapcsolata és méretei. 

A Világegyetem keletkezésével kapcsolatos legfontosabb elméletek 

bemutatása. A csillagfejlődés áttekintése. 

A Naprendszeren kívüli bolygók (exobolygók) kutatásának új 

eredményei. 

A Naprendszer tagjai, felépítésének törvényszerűségei, az égitestek 

osztályozása.  

A Nap mint csillag szerkezete, jellemző folyamatainak bemutatása.  

A naptevékenység földi hatásai példák alapján. 

A Föld-típusú (kőzet-) és a Jupiter-típusú (gáz-) bolygók 

jellemzőinek összehasonlítása, a törpebolygó mint égitesttípus 

magyarázata, kisbolygók, üstökösök, meteorok, meteoritok 

jellemzése. 

 

Az űrkutatás szerepe a Naprendszer megismerésében 

Az űrkutatás legfontosabb mérföldköveinek és eszközeinek, 

űrkutatás magyar vonatkozású eredményeinek megismerése.  

A műholdak gyakorlati jelentőségének példái.  

 

A Föld mint égitest 

A tengely körüli forgás és Nap körüli keringés következményeinek 

összekapcsolása az ember életére gyakorolt hatásokkal. 

A periodikusan ismétlődő jelenségek és az időszámítás 

összekapcsolása, a helyi és a zónaidő megkülönböztetése, gyakorlat 

jelentőségük belátása, alkalmazása egyszerű számítások során. 

A Vénusz, a Mars és a Föld felszíni és légköri folyamatainak 

összehasonlítása.  

 

A Hold  

Jellemzése; mozgásai földi hatásainak, a holdfázisok és a 

fogyatkozások kialakulásának magyarázata.  

a holdkutatás eredményeinek bemutatása internetről gyűjtött 

információk alapján. 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

mitológia. 

 

 

Matematika:  

logika, matematikai 

eszközhasználat. 

 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világegyetem, Tejútrendszer, Naprendszer, csillagászati egység, 

kőzetbolygó (Föld-típusú bolygó), gázbolygó (Jupiter-típusú bolygó), 

tengely körüli forgás, keringés, földrajzi koordinátarendszer, helyi és 

zónaidő, holdfázis, nap- és holdfogyatkozás, űrállomás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földi tér ábrázolása 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás 

A térkép és a földgömb fogalma, ábrázolása és méretaránya. Szemléleti 

térképolvasás.  

A földrajzi fokhálózat elemeinek használata, tájékozódás a fokhálózat 

segítségével.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A logikai térképolvasás képességének kialakítása; gyakorlottság 

kialakítása különböző típusú térképek információforrásként való 

használatában (közölt információk felismerése, értelmezése, 

felhasználása).  
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A modern technikai rendszerek szerepének bemutatása a Föld 

megismerésében és gyakorlati célok megvalósításában.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A térkép 

A térképkészítés fejlődése, a modern térképkészítés elvei. 

A földrajzi fokhálózat értelmezése és használata; a vetület fogalma, a 

legelterjedtebb vetülettípusok és jellemzőik összehasonlítása, 

alkalmazhatóságuk korlátai. 

A térképek csoportosítása méretarány és tartalom alapján; a 

domborzat háromdimenziós ábrázolásának lehetőségei. 

Térképvázlatok és egyszerű keresztmetszeti ábrák készítése. 

Tájékozódás a térképen és a térképpel 

Távolság- és magasságmeghatározási és a méretarányhoz kapcsolódó 

számítási feladatok megoldása különböző méretarányú térképeken. 

Tájékozódási, számítási feladatok megoldása a fokhálózat 

használatával.  

A terepi tájékozódás eszközei és gyakorlata, a térképi ismeretek 

alkalmazása mindennapi tájékozódási helyzetekben. 

Távérzékelés és térinformatika 

A műholdak csoportosítása pályatípus és feladat alapján, 

földmegfigyelő műhold-családok; a műholdfelvételek típusai és 

alkalmazásuk lehetőségei, földi képződmények, jelenségek 

azonosítása műholdfelvételeken.  

A GPS működési elve és jelentősége; a földrajzi információs 

rendszer (GIS) fogalma, jelentőségének igazolása mai térbeli 

adatbázisok példáin. 

Példák gyűjtése a digitális térképi alkalmazások, illetve 

térinformatikai rendszerek mindennapi életben való sokoldalú 

felhasználhatóságára (pl. veszély előrejelzése, környezet 

károsodásának felismerése). 

Matematika: 

arányszámítás, 

mértékegységek. 

 

Informatika:  

adat, információ, 

adatbázis, digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vetület, vetülettípus, jelrendszer, topográfiai és tematikus térkép, kis-, 

közepes- és nagy méretarányú térkép, abszolút és relatív magasság, 

szintvonal, helymeghatározás, távérzékelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A Föld mint kőzetbolygó szerkezete és folyamatai 

Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A Föld alakja, felépítésének egyszerű modellje. A szárazföldek és az 

óceánok elhelyezkedése. Elemi tájékozottság a földtörténet időrendjéről. 

Az alapvető domborzati és felszínformák felismerése, jellemzőik 

ismerete. A leggyakoribb hazai üledékes és vulkáni kőzetek.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kőzetbolygó mint összetett, törvényszerűségek alapján változó 

rendszer bemutatása. Az oksági gondolkodás erősítése anyagok 

különböző körülmények közötti eltérő fizikai viselkedésének 

bemutatásával. 

Helyes időképzet kialakítása időnagyságrendek összevetése, az 

események sorrendiségének felismerése révén.  

A környezet iránti felelősségérzet növelése az ásványkincs-készletek 

véges hasznosíthatóságának példáján. Olyan képesség és szemlélet 

kialakítása, amely a pozitív hatások, a lehetséges környezeti kockázatok 

és az egymással ütköző érdekek felismerésére révén hozzájárul, a 
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tanultakat felhasználni képes, megalapozott érvelés iránti igény 

kialakulásához.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kőzetbolygó gömbhéjainak szerkezete és ásványtani összetétele 

A belső gömbhéjak fizikai jellemzői; a tulajdonságok változásában 

megfigyelhető törvényszerűségek megfogalmazása.  

Az egyes gömbhéjak fő geokémiai és ásványtani jellemzői.  

 

A kőzetlemezek és mozgásaik következményei  

A kontinentális és az óceáni kőzetlemezek felépítésének és 

legfontosabb tulajdonságainak összehasonlítása.  

A közeledő, a távolodó és az elcsúszó kőzetlemez-szegélyek jellemző 

folyamatainak és következményeinek leírása konkrét példák alapján; 

folyamatábrák elemzése és készítése. 

A földrengésveszélyes térségek elhelyezkedésének 

törvényszerűségei; a földrengések következményei, a cunami.  

A földrengések előrejelzésének lehetőségei és korlátai; a károk 

mérséklésének lehetőségei példák alapján, a társadalom felelős 

alkalmazkodása a földrengésveszélyes zónákban; a nemzetközi 

segítségnyújtás szerepének bemutatása konkrét példa alapján.  

A felszín alatti és a felszíni magmatizmus jellemzőinek bemutatása; a 

vulkánosság típusai, összefüggésük a kőzetlemez-szegélytípusokkal; 

magyarázó ábrák elemzése.  

Az ütköző kőzetlemez-szegélyek mentén lejátszódó folyamatok 

összehasonlítása. Mélytengeri árok, peremi medence, 

ülédékfelhalmozódás, szigetív, hegységképződés (orogenezis).  

A geológiai (belső) és a földrajzi (külső) erők felszínformáló 

munkájának kapcsolata, szerepük bemutatása kontinentális és óceáni 

példák alapján. 

 

Ásványkincsek  

A legfontosabb kőzetalkotó ásványok felismerése, elkülönítése; a 

kőzetek csoportosítása, az egyes kőzetcsoportokhoz tartozó főbb 

kőzettípusok jellemzése; kőzetvizsgálat, kőzetfelismerés.  

A kőzetek hasznosításának bemutatása példák alapján: közvetlen (pl. 

terméskő) és átalakítást követő használat (pl. cement, cserép).  

Ércek és más hasznosítható ásványegyüttesek: példák gyakori 

ércásványokra, felismerésük, elkülönítésük; magmás és üledékes 

ércképződés; az ércek gazdasági hasznosításának bemutatása példák 

alapján.  

Fosszilis energiahordozók: a kőszén és a szénhidrogének 

keletkezésének folyamata, gazdasági jelentőségük változása. 

A bányászatból, a szilárd földfelszín megbontásából eredő környezeti 

problémák. 

A nagy tömegű kőzetátalakítás (pl. cementgyártás) és a 

fenntarthatóság kapcsolatának szemléltetése; az építkezés, 

ércbányászat, fosszilis energiahordozók kitermelésének és 

felhasználásnak környezeti következményei információgyűjtés és 

feldolgozás alapján.  

 

Matematika:  

térbeli mozgások 

elképzelése 

időegységek, 

időtartammérés. 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegelemek 

időrendjének 

felismerése.  

 

Etika:  

az erőforrásokkal való 

etikus gazdálkodás, 

egyéni és társadalmi 

érdek. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 
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A károkozás mérséklésének lehetőségei, a rekultiváció bemutatása 

példákban. 

 

A talaj 

A talaj mint a legösszetettebb és a társadalmi-gazdasági folyamatok 

miatt legsérülékenyebb környezeti képződmény jellemzése; a 

talajképződés folyamatának, összefüggéseinek bemutatása. 

A talaj szerkezete, szintjeinek jellemzői; az elterjedt zonális és 

azonális talajok jellemzése a kialakításában szerepet játszó tényezők 

bemutatásával.  

Példák megnevezése a fenntarthatóság és a talaj kapcsolatára 

különböző éghajlati övekben; a talaj környezeti hatásjelző szerepének 

és a talajpusztulás mérséklési lehetőségeinek bemutatása példák 

alapján. 

 

Földtörténet 

A kormeghatározás módszerei, a módszerek szerepének 

összehasonlítása. 

A földtörténeti időskála elemzése; eon, idő, időszak, kor időegységek 

rendszere. 

A Föld belső és felszíni fejlődésének legfontosabb eseményei, azok 

nyomai bolygónkon; az élet elterjedésének legfontosabb lépcsői, az 

élet visszahatása a földrajzi, és ezen keresztül a geológiai 

folyamatokra, a környezet változásának mérföldkövei; konkrét 

példák megnevezése, területi előfordulásuk bemutatása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Geoszféra, földköpeny, asztenoszféra, geotermikus gradiens, kőzetlemez-

mozgás, hegységképződés, földrengés, vulkanizmus, szerkezeti mozgás; 

kőzetalkotó ásvány, magmás, üledékes és átalakult kőzet, ércásvány, 

ércképződés, agyagásvány, geokémiai körforgás; nagyszerkezeti elem, 

domborzati forma, rekultiváció; kormeghatározás, földtörténeti eon, idő, 

időszak, kor. 

Topográfiai 

ismeretek 

Gondwana, Pangea, Tethys. Ősföldek (pajzsok) tanult példái. A 

Kaledóniai-, a Variszkuszi-, a Pacifikus-, az Eurázsiai-hegységrendszer 

tanult tagjai.  

Fuji, Vezúv, Etna, Hawaii-szigetek, Teleki-vulkán, Mt. Pelée, Mount St. 

Helens.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A légkör földrajza 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Időjárási elemek és jelenségek felismerése. A felmelegedés, a víz 

körforgása és halmazállapot-változásai. Az időjárási elemek térbeli és 

időbeli változásai. A Föld gömb alakjának következményei, az éghajlati 

övezetesség kialakulásának okai, az egyes éghajlatok előfordulásának 

területi példái. Éghajlati diagram.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a légköri folyamatokat alakító 

tényezők közötti kölcsönhatások alapján. A légkör mint rendszer 

folyamatainak a Föld egészére gyakorolt hatásának bemutatása. Igény és 

képesség kialakítása a tevékeny, felelős környezeti magatartásra az 

emberi tevékenység légköri folyamatokra gyakorolt hatásainak 

bemutatásával, a személyes felelősség és cselekvés szükségességének 
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felismertetésével. A lokális és a globális kapcsolatának beláttatása a 

helyi károsító folyamatok globális veszélyforrásokká válásának 

példáján. Az időjárás okozta veszélyhelyzetek felismertetése, a helyes 

és mások iránt is felelős cselekvés képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A légkör anyagai és szerkezete  

− A légkört felépítő anyagok csoportosítása, az egyes anyagok 

légköri folyamatokban betöltött szerepének megismerése. 

− A légkör tartományainak jellemzése, jellemzőik 

összehasonlítása, szerepük értékelése a földi élet és a gazdaság 

szempontjából.  

A levegő felmelegedése 

− A levegő felmelegedésének folyamata, törvényszerűségei; 

folyamatábra elemzése, hőmérséklet változásához kapcsolódó 

egyszerű számítási feladatok megoldása. 

− A felmelegedést meghatározó és módosító tényezők, hatásuk 

gazdasági-energetikai hasznosíthatóságának példái.  

A felhő- és csapadékképződés 

A felhő- és csapadékképződés feltételei, összefüggései, a folyamat 

bemutatása. 

A levegő nedvességtartalmához és a csapadékképződéshez 

kapcsolódó számítási feladatok megoldása. 

A talaj menti és a hulló csapadékok típusainak jellemzése, a 

csapadék gazdasági jelentőségének ismertetése példákkal. 

 

A levegő mozgása 

A légnyomás változásában szerepet játszó tényezők megnevezése; a 

légnyomás és a szél kialakulásának összefüggései.  

A nagy földi légkörzés rendszerének bemutatása; a szélrendszerek 

jellemzése. 

A monszun szélrendszer kialakulásában szerepet játszó tényezők 

bemutatása, a mérséklet és a forró övezeti monszun 

összehasonlítása; a jellegzetes helyi szelek és a mindennapi életre 

gyakorolt hatásuk bemutatása példák alapján. 

A ciklon és az anticiklon összehasonlítása, az időjárás alakításában 

betöltött szerepük igazolása.  

 

Időjárás, időjárási frontok 

Az időjárás és a mindennapi élet kapcsolatának bemutatása. 

Szöveges és képi időjárás-előrejelzés értelmezése; következtetés 

levonása időjárási adatokból.  

A hideg és a meleg front összehasonlítása, jellemző folyamataik 

bemutatása, példák a mindennapi életet befolyásoló szerepükre.  

Felkészülés az időjárás okozta veszélyhelyzetekre, a helyes és 

másokért is felelős magatartás kialakítása.  

 

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenysége 

 

Matematika: 

százalékszámítás, 

matematikai 

eszköztudás 

alkalmazása. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata.  

 

Etika:  

az egyéni felelősség 

felismerése, felelős 

viselkedés.  
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A felszínformáló tevékenységet befolyásoló tényezők összegyűjtése; 

a pusztító és építő tevékenység által létrehozott jellemzői formák 

felismerése.  

A szél és a csapadék felszínformáló tevékenységének gazdasági 

következményei.  

 

A légszennyezés következményei 

A legnagyobb légszennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák 

alapján. 

Az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a károsítás 

mérséklésében, a légköri folyamatok egyensúlyának megőrzésében. 

Aktuális légszennyezési információk gyűjtése és feldolgozása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Állandó, változó és erősen változó gáz; troposzféra, sztratoszféra; 

üvegházhatás, a hőmérséklet napi és éves járása, izoterma, izobár, 

hőmérsékleti egyenlítő, főnszél, harmatpont, relatív páratartalom, 

felhőtípusok, talaj menti csapadék, hulló csapadék; időjárás- előrejelzés, 

kibocsátás, szállítás, leülepedés, ózonréteg ritkulása (elvékonyodása), 

globális felmelegedés, savas csapadék, a szél pusztító és építő munkája, 

erózió. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A vízburok földrajza 

Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

Az óceánok és a jelentősebb tengerek elhelyezkedése. A folyók 

felszínformáló munkájának jellemzői példái, az árvíz. A tavak 

jellemzői. Hazánk legnagyobb folyói és tavai. Az egyes kontinensek 

legjelentősebb folyói, tavai. Talajvíz, hévíz fogalma, hazai 

előfordulásuk példái. Vízszennyezés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A vízburokban lezajló folyamatok társadalmi-gazdasági 

következményeinek felismertetése. 

Oksági gondolkodás fejlesztése a növekvő termelés és fogyasztás által 

a vízburokban bekövetkezett változások, az emberiség további sorsát is 

befolyásoló hatások megláttatásával.  

A személyes felelősség és cselekvés szükségességének, lehetőségeinek 

felismertetése, a felelős környezeti magatartás iránti igény kialakítása.  

A környezeti szemlélet fejlesztése a lokális károsító folyamatok 

kölcsönhatások révén megvalósuló globális veszélyforrásokká 

válásának, valamint az egészséges ivóvíz biztosításának egyre nagyobb 

nehézségei miatt elengedhetetlen ésszerű, takarékos vízfelhasználás 

beláttatásával. A vízburok folyamatai által okozott veszélyhelyzetek 

felismertetése és a helyes, mások iránt is felelős cselekvés 

képességének kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A vízburok tulajdonságai és mozgásai 

A vízburok tagolódása, az elemek kapcsolódásának, egymáshoz való 

viszonyának megértése (világtenger, óceánok, tengerek); a tengerek 

típusainak, jellemzőinek bemutatása példák alapján. 

A sós és az édes víz eltérő tulajdonságai, következményeinek 

bemutatása. A tengervíz sótartalmát befolyásoló tényezők földrajzi 

összefüggéseinek értelmezése. 

 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 
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A hullámzás kialakulása és jellemzői, kapcsolata a parttípusokkal.  

A tengeráramlást kialakító tényezők összefüggéseinek bemutatása; a 

hideg és a meleg tengeráramlások példái; a tengeráramlás éghajlat-

módosító szerepének bemutatása példákban. A tengerjárást kialakító 

tényezők összefüggései, a jelenség kapcsolata a torkolattípusokkal. 

 

A felszín alatti vizek 

A felszín alatti vizek típusai, kialakulásuk folyamatának, 

összefüggéseinek bemutatása. 

Az egyes víztípusok jellemzése, gazdasági jelentőségük 

megismertetése példák alapján; veszélyeztetettségük okainak és 

következményeinek feltárása.  

A felszíni vizek 

A vízgyűjtő terület, a vízállás, a vízjárás és a vízhozam 

összefüggéseinek felismerése. 

A tómedencék kialakulásának típusai példák alapján; a tavak 

pusztulásához vezető folyamatok, illetve azok összefüggéseinek 

bemutatása. 

A víz és a jég felszínformáló munkája 

A tenger és a folyóvíz felszínformáló munkáját befolyásoló tényezők 

megismerése; épülő és pusztuló tengerpartok jellemzése; a folyók 

építő és pusztító munkája következményeinek bemutatása, 

felszínformálási összefüggéseinek megismerése. 

A belföldi és a magashegységi jég felszínformáló munkájának 

összevetése, jellemzése.  

Jellemző felszínformák felismerése képeken, következtetés 

kialakulási folyamatra. 

A karsztosodás 

A karsztosodás folyamatának bemutatása, a tényezők közötti 

összefüggések felismerése.  

A felszíni és felszín alatti karsztformák jellemzése; a jellemző 

felszínformák felismerése képeken, terepen, következtetés a 

kialakulás folyamatára. 

A vízburok mint gazdasági erőforrás 

A vízgazdálkodás feladatainak értelmezése; az ár- és belvízvédelem 

szerepének bemutatása hazai példákon; a veszélyhelyzetek 

kialakulásához vezető folyamatok megismerése; helyes és felelős 

magatartás veszélyhelyzetekben.  

A gazdaság vízigénye: kommunális és ipari vízellátás, öntözés, a 

vízenergia hasznosításának lehetőségei és korlátai.  

A vízi szállítás jellemzői; a víz mint idegenforgalmi tényező 

bemutatása hazai és nemzetközi példákon. 

A vízburok környezeti problémái 

A legnagyobb szennyező források megnevezése; a szennyeződés 

élettani, gazdasági stb. következményeinek bemutatása példák 

alapján; az egyén lehetőségeinek és felelősségének feltárása a 

károsítás mérséklésében, a vízburok egyensúlyának megőrzésében. 

Az öntözés okozta környezeti problémák bemutatása.  

informatikai eszközök 

használata.  

 

Etika:  

az erőforrásokkal való 

etikus gazdálkodás, 

egyéni és társadalmi 

érdek, az egyéni 

felelősség felismerése, 

önkéntes segítőmunka. 
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Az ivóvíz-biztosítás nehézségeinek és következményeinek, a vízzel 

való takarékosság lehetőségeinek megismerése információgyűjtés és 

feldolgozás alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világtenger, beltenger, peremtenger, fajhő, talajvíz, belvíz, rétegvíz, hévíz, 

vízrendszer, fertő, mocsár, láp, eutrofizáció, lefolyástalan terület, épülő 

tengerpart, pusztuló tengerpart, szakaszjelleg, gleccser, moréna, 

karsztjelenség, karsztforma.  

Topográfiai 

ismeretek 

Az óceánok és tengerek, tavak, folyók tanult példái.  

Karib (Antilla)-tenger, Csád-tó, Niger, Tanganyika-tó, Szt. Lőrinc-folyó; 

Eufrátesz, Holt-tenger, Jenyiszej, Léna, Ebro, Elba, Fekete-tenger, Rajna, 

Genfi-tó, Gyilkos-tó, Odera, Olt, Szent Anna-tó, Vág, Visztula, Bodrog, 

Hernád, Mura, Szamos, Száva, szegedi Fehér-tó, Szelidi-tó. Golf-, Észak-

atlanti-, Labrador-, Humboldt-, Oja-shio-, Kuro-shio-áramlás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A földrajzi övezetesség 

Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás 

Az éghajlat és az időjárás fogalma, az éghajlati elemek felismerése. Az 

egyes kontinensek tipikus éghajlatainak és Magyarország éghajlatának 

jellemzői. Az éghajlati elemek, az éghajlatot alakító és módosító 

tényezők szerepe. Éghajlati diagram olvasása. Az éghajlati övezetesség 

okai. A földrajzi övezetek egyedi jellemzői, az övezetekhez kötődő 

tipikus tájak. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése a földrajzi övezetességet kialakító 

tényezők közötti ok-okozati kapcsolatrendszerek megértetésével, az 

éghajlat más földrajzi tényezők alakításában meghatározó 

jelentőségének, a természeti adottságok és a mezőgazdasági tevékenység 

közötti, az éghajlat és a táplálkozás, a napi életvitel közötti 

összefüggések felismertetésével.  

A rendszerszemlélet fejlesztése a földrajzi övezetesség elemeinek 

megismerése során.  

Annak megértése, hogy az egyes elemekben bekövetkező változások az 

egész bolygónkra kiterjedő övezetesség rendszerének megbomlásához is 

vezethetnek és átalakíthatják, illetve létében veszélyeztethetik az egyes 

társadalmak életterét.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetesség 

A szoláris éghajlati övezetesség kialakulása törvényszerűségeinek, a 

valódi éghajlati övezetességgel való kapcsolatának, az övezetességet 

kialakító és módosító tényezők szerepének értelmezése, 

összefüggéseinek feltárása.  

Az övezetesség rendszerének megerősítése; az éghajlati és a földrajzi 

övezetesség közötti különbség indoklása.  

A talajtípusok övezetes elrendeződésének bemutatása, az egyes 

övezetekhez kapcsolódó meghatározó zonális talajtípusok jellemzése.  

 

A forró, a mérsékelt és a hideg földrajzi övezet 

Az övezetek kialakulása, elrendeződése, az ebben rejlő 

törvényszerűségek és összefüggések feltárása; az övezetek 

 

Matematika:  

modellek és 

diagramok megértése, 

adatleolvasás. 

 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegegységek 

közötti tartalmi 
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tagolódásának törvényszerűségei. Az éghajlati jellemzők 

változásában megfigyelhető törvényszerűségek feltárása, más 

elemekkel való összefüggéseinek bemutatása. 

A természetföldrajzi adottságok és az életmód, illetve gazdálkodás 

kapcsolatának bemutatása; az összefüggések, ok-okozati kapcsolatok 

feltárása. 

Övezeteket veszélyeztető környezeti problémák és következményeik 

bemutatása.  

A függőleges övezetesség 

A kialakulás összefüggéseinek, törvényszerűségeinek bizonyítása.  

A függőleges övezetességben megnyilvánuló területi különbségek 

bemutatása példák alapján 

különbségek 

felismerése. 

 

Etika:  

más kultúrák iránti 

érdeklődés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szoláris és valódi éghajlati övezetesség, földrajzi övezetesség, övezet, öv, 

terület, vidék; zonális talaj, természetes élővilág, függőleges övezetesség, 

erdőhatár, hóhatár. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított  

általános és leíró természetföldrajzi ismereteik szintetizálására. 

Rendelkezzenek valós képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a 

számszerűen kifejezhető adatok és az időbeli változások 

nagyságrendjéről.  

Legyenek képesek a térkép információforrásként történő használatára, a 

leolvasott adatok értelmezésére. Ismerjék fel a Világegyetem és a 

Naprendszer felépítésében, a bolygók mozgásában megnyilvánuló 

törvényszerűségeket.  

Tudjanak tájékozódni a földtörténeti időben, ismerjék a kontinenseket 

felépítő nagyszerkezeti egységek kialakulásának időbeli rendjét, földrajzi 

elhelyezkedését.  

Legyenek képesek megadott szempontok alapján bemutatni az egyes 

geoszférák sajátosságait, jellemző folyamatait és azok összefüggéseit. 

Lássák be, hogy az egyes geoszférákat ért környezeti károk hatása más 

szférákra is kiterjedhet. 

Legyenek képesek a földrajzi övezetesség kialakulásában megnyilvánuló 

összefüggések és törvényszerűségek értelmezésére. 

Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek 

felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző természeti-

környezeti folyamatokkal kapcsolatosan.  

Tudják példákkal bizonyítani a lokális problémák globális 

következmények elvének érvényesülését.  

Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák 

mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit.  

Legyenek képesek természetföldrajzi megfigyelések elvégzésére, a 

tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  

Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus 

információhordozókból természetföldrajzi tartalmú információk 

gyűjtésére és feldolgozására, az információk összegzésére, a lényeges 

elemek kiemelésére. Ennek során alkalmazzák digitális ismereteiket.  

Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően 

megfogalmazni, logikusan érvelni.  
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Tudják alkalmazni természetföldrajzi ismereteiket földrajzi tartalmú 

problémák megoldása során, illetve döntéshelyzetekben a mindennapi 

életben.  

Tudják felhasználni természetföldrajzi ismereteiket más tantárgyak 

tanulása során.   

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a természetföldrajzi 

tartalmú feladatok megoldásakor.  

Ismerjék a tananyagban meghatározott természetföldrajzi topográfiai 

fogalmakhoz kapcsolódó tartalmakat. 
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11-12. évfolyam 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Társadalmi folyamatok a 21. század elején 

Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás 

A hazai településtípusok legfontosabb jellemzői, a különböző 

településtípusokon élők jellemző tevékenységei. Települések és 

szerepköreik konkrét példái. Az egyes kontinensek, kontinensrészek, 

országok népességének jellemzői, meghatározó jelentőségű települései.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az eltérő kultúrák értékeinek felismertetése, a kultúrák közötti 

párbeszéd fontosságának, a vallás kultúraformáló szerepének 

megértetése.  

Érdeklődés és nyitottság kialakítása más vallások, kultúrák értékeinek 

megismerése iránt.  

Az idegen nyelvtudás fontosságának belátása. 

Bolygónk különböző térségeiben lejátszódó urbanizálódás eltérő 

vonásainak felismerése, a társadalmi-gazdasági fejlődéssel való 

összefüggésének belátása. A témához kapcsolódó médiahírek kritikus 

értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Demográfiai folyamatok a 21. század elején 

A népességszám-változás időbeli és területi különbségeinek, okainak 

feltárása, következményeinek megfogalmazása; a fiatal és az öregedő 

társadalmak jellemzőinek összevetése, következtés társadalmi 

folyamatokra, problémákra.  

A népesség térbeli eloszlását befolyásoló tényezők megismerése, 

példák megnevezése ritkán és sűrűn lakott területekre.  

A népesség gazdasági aktivitás szerinti jellemzői (keresők, 

eltartottak), kapcsolata a társadalmi-gazdasági fejlettséggel. A 

munkaerőpiaci elvárások változása, a piacképes munkaerő jellemzői. 

A demográfiai folyamatokhoz kapcsolódó egyszerű számítási 

feladatok megoldása, következtetések levonása az eredmények 

alapján. 

Napjaink migrációs folyamatainak megismerése, konkrét példáinak 

bemutatása (pl. hírek, nyomtatott és digitális információforrások 

alapján), az okok feltárása. 

 

A népesség összetétele 

Az emberfajták (nagyrasszok) területi elhelyezkedésének bemutatása.  

Állam, nemzet, nemzetállam, több nemzetiségű állam, nemzetiség 

fogalmának értelmezése konkrét példák alapján.  

A nyelvi sokszínűség jellemzése, a világnyelvek szerepének 

megértése.  

A világvallások elterjedésének, a vallás kulturális és a társadalmi-

gazdasági folyamatokban betöltött szerepének megismerése példák 

alapján. A vallási és kulturális jellemzők bemutatása 

projektfeladatok, tanulói kiselőadások alapján. 

 

Településtípusok – urbanizáció 

A települések csoportosítása különböző szempontok alapján 

példákkal.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

demográfiai 

folyamatok; vallás, 

nemzetiség, a városok 

kialakulása, 

urbanizáció jellemzői. 

 

 

 

Matematika:  

logikus gondolkodás, 

matematikai 

eszközhasználat. 

 

Idegen nyelvek:  

a nyelvtanulás 

fontossága 

(motiváció). 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika:  
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A falu és a város fejlődésének, szerepének, jellemzőinek 

összehasonlítása, példák különböző szerepkört betöltő településekre a 

szerepkörök átalakulására.  

Az egyes településtípusokon élők életkörülményének, az 

életmódjának összevetése; a tanya és a farm összehasonlítása.  

A városodás és városiasodás fogalmának megismerése, kapcsoltuk 

megértése; az urbanizációs folyamatok összehasonlítása a fejlett és a 

fejlődő világban; az agglomerációk kialakulásának bemutatása 

konkrét példákkal; a nagyvárosi élet ellentmondásainak feltárása a 

témához kapcsolódó szemelvények, adatok felhasználásával, projekt 

feladatok megoldásával.  

a vallás szerepe, más 

kultúrák értékeinek 

elismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nagyrassz, természetes szaporodás és fogyás, a népesedési folyamat 

szakaszai, népességrobbanás, korfa, fiatalodó társadalom, öregedő 

társadalom, születéskor várható élettartam, népsűrűség, világnyelv, 

világvallás, aktív és inaktív népesség, munkanélküliség, vendégmunkás; 

tanya, farm, falu, város, városszerkezet, agglomeráció. 

Topográfiai 

ismeretek 

Nyugat-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai népességtömörülés, a 

világvallások központjai. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A világgazdaság jellemző folyamatai 

Órakeret 

18 óra 

Előzetes tudás 

Alapvető gazdasági fogalmak: gazdaság, ipar, mezőgazdaság, 

szolgáltatás bevétel, kiadás adósság. A család mint a legkisebb 

gazdasági közösség működése. A világ meghatározó jelentőségű 

országainak alapvető gazdasági jellemzői. Magyarország gazdaságának 

fő vonásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globalizáció fogalmának megértetése, a jellemzők, a mozgatórugók, a 

folyamat ellentmondásainak felismertetése.  

A pénzvilág alapvető folyamatainak megértetése, 

intézményrendszerének megismertetése, az ismeretek mindennapi 

pénzügyi helyzetekben való alkalmazási képességének kialakítása. A 

hitelfelvétel esetleges veszélyeinek beláttatása.  

Érdeklődés felkeltése a napi pénzügyi-gazdasági folyamatok 

megismerése iránt. A témához kapcsolódó, médiában megjelenő hírek 

kritikus értelmezése. Pénzügyi döntések mérlegelési képességének, a 

vállalkozó szellemű, kreatív állampolgárrá válás igényének kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Nemzetgazdaságok és a világgazdaság 

A nemzetgazdaságok átalakuló szerepének megértése, az állam 

piacgazdaságban betöltött szerepének megismerése. 

A gazdasági fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók 

értelmezése, a területi különbségeinek példái: a centrum és 

periféria térségek jellemzői, kapcsolatrendszerük sajátos vonásai. 

Különböző típusú statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget 

tükröző adatsorok értelmezése. 

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi 

telepítő tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.  

A gazdasági szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepének 

megértése, a gazdasági szerkezet és társadalmi-gazdasági fejlettség 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

az eltérő gazdasági 

fejlettség történelmi 

alapjai, Európa a 20. 

század második felében, 

gazdaságtörténet. 

 

Matematika: statisztikai 

adatok értelmezése, 

kamatszámítás. 



119 

 

összefüggéseinek bemutatása országpéldákon. A gazdasági és a 

foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a foglalkozási 

átrétegződés bemutatása példák alapján 

 

Integrációs folyamatok 

− Az együttműködések kialakulásában szerepet játszó tényezők 

értékelése; az integrációk fejlődési szintjeinek 

összehasonlítása, az együttműködés előnyeinek feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi integrációk jellemzése önálló 

információszerzés alapján. A globalizáció 

A globalizáció értelmezése, feltételei, jellemzése; a 

transznacionális vállalatok (TNC) működésének, a 

termelésszervezés sajátosságainak bemutatása vállalatpéldákon; a 

globalizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése.  

A globalizáció következményeinek, mindennapi életünkre 

gyakorolt hatásának bemutatása. A témához kapcsolódó projekt 

feladatok megoldása 

 

A monetáris világ 

A működőtőke és a pénztőke áramlásának jellemzői; a 

mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások 

megismerése (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok, valuta), 

a tőzsde működésének jellemzői.)  

Az infláció kialakulásában szerepet játszó tényezők bemutatása, az 

infláció következményeinek mérlegelése.  

A hitelfelvétel és az eladósodás összefüggéseinek felismerése az 

egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság szintjén; az 

eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, az 

összefüggések feltárása.  

A nemzetközi pénzügyi szervezetek szerepének és feladatainak 

megismerése. 

A gazdasági, pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó hírek, adatok 

gyűjtése, értelmezése, vélemények ütköztetése; egyszerű 

valutaátváltási feladatok megoldása. 

A mindennapi élethez kapcsolódó, pénzügyeinket érintő 

élethelyzetek feldolgozása szituációs játékok, helyzetgyakorlatok 

segítségével. Pénzügyi döntéseink következményeinek 

megértetése. 

A pénzintézetek működésének, szolgáltatásainak megismerése pl. 

tanulmányi séta vagy meghívott szakértő segítségével. 

 

Etika:  

a pénz szerepe a 

mindennapi életben. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, informatikai 

eszközök használata. 

 

  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági szerkezet, GDP, GNI, piacgazdaság, költségvetés, integráció, 

területi fejlettségi különbség, K+F, globalizáció, pénztőke, működőtőke, 

adósságválság, Nemzetközi Valutaalap (IMF), Világbank, WTO, OECD. 

Topográfiai 

ismeretek 

A világ meghatározó jelentőségű tőzsdéinek helyszínei. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Magyarország – helyünk a Kárpát-medencében és 

Európában 

Órakeret 

20 óra 
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Előzetes tudás 

Magyarország és a Kárpát-medence természetföldrajzi jellemzői. 

Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői, területi sajátosságainak 

vonásai, értékei és problémái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A magyarsághoz, a hazához, a szűkebb és tágabb környezetükhöz való 

kötődés megerősítése hazánk természeti, társadalmi, kulturális és 

tudományos értékeinek megismertetésével.  

A kedvezőtlen népesedési folyamatok társadalmi, gazdasági 

következményeinek beláttatása.  

A kreatív, vállalkozó szemléletű gondolkodás megalapozása az egyén, a 

helyi és a regionális közösségek gazdaságfejlődésében betöltött 

szerepének, lehetőségeinek felismertetésével.  

Az érdeklődés felkeltése a szűkebb és tágabb környezetüket érintő 

társadalmi-gazdasági folyamatok, illetve fejlesztések, döntések 

megismerése iránt.  

A földrajzi ismeretek alkalmazási képességének kialakítása a hazai 

földrajzi térben; a hazánkkal, a Kárpát-medencével kapcsolatos 

társadalmi-gazdasági tartalmú információk, hírek értelmezése, a kritikai 

gondolkodás fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A magyarországi társadalmi-gazdasági fejlődés jellemzői 

A természeti és társadalmi erőforrások jellemzése. 

A gazdasági rendszerváltás következményeinek bemutatása.  

Napjaink jellemző társadalmi és gazdasági folyamatainak 

megismerése, a társadalmi-, gazdasági fejlődésre gyakorolt hatásuk 

bemutatása példák alapján. 

 

A magyarországi régiók földrajzi jellemzői 

Az egyes régiók jellemző erőforrásainak megismerése, földrajzi 

adottságainak összehasonlító értékelése; a társadalmi-, gazdasági 

központok megismerése. Az egyes régiók természeti, társadalmi-

gazdasági és környezeti jellemzőinek bemutatása pl. 

csoportmunkában önállóan gyűjtött információk felhasználásával.  

A társadalmi-, gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségeinek 

bemutatása, az összefüggések feltárása, a lehetséges fejlődési utak, 

húzóágazatok prognosztizálása. 

A gazdaság húzóágazatainak jellemzői – aktualitások gyűjtése, 

elemzése. 

A védelem alatt álló természeti, kulturális értékek, nemzeti parkok, 

világörökségi helyszínek értékeinek rendszerezése, idegenforgalmi 

szerepük feltárása tanulói bemutatók, kiselőadások alapján. 

Az idegenforgalom társadalmi adottságainak (infrastruktúra, 

szolgáltatások) értékelése, a legfontosabb idegenforgalmi célpontok 

bemutatása. Tanulói bemutatók, kiselőadások készítése, projekt 

feladatok megoldása. 

 

Az országhatáron átívelő kapcsolatok 

A regionális szerveződések földrajzi alapjainak feltárása; eurorégiók 

a Kárpát medencében, működésük értelmezése.  

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: 

Magyarország 

történelme. 

 

Vizuális kultúra:  

az épített környezet 

értékei. 

 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

hazai tájakról készült 

leírások. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika:  

kulturális érték, a 

hazánkban élő 

nemzetiségek 

kulturális értékeinek 

tisztelete. 
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Hazánk Európai Unióban betöltött szerepének megismerése, 

nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. A témához 

kapcsolódó aktualitások gyűjtése, az információk közös értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természeti és társadalmi erőforrások, gazdasági rendszerváltozás, 

eladósodás, működőtőke-befektetés, területi fejlettségkülönbség, 

tranzitforgalom, gazdasági szerkezetváltás, húzóágazat, idegenforgalom, 

személygépkocsi-gyártás, vegyipar, ipari park, hungarikum, nyitott 

gazdaság, eurorégió. 

Topográfiai 

ismeretek 

Magyarország megyéi, megyeszékhelyei és megyei jogú városai. 

Településpéldák az alábbi szempontokból: határátkelőhely, vallási és 

kulturális központ, a kitermelés és az energiagazdaság központjai, 

élelmiszer-, gép- és vegyipari központ, válságterület települése, 

idegenforgalmi központ, védett természeti és kulturális érték helyszíne, 

világörökség helyszín. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei 

Európában 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unióról tagállamai, a közösség működésének alapvető 

elemei, az egyes kontinensrészek természeti és társadalmi-gazdasági 

jellemzői. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az Európai identitástudat továbbfejlesztése az Európai Unió, illetve a 

kontinens országai természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetésével, az Unió tagországai által közösen megfogalmazott 

értékek iránti tisztelet, a felelős közösségi magatartás iránti igény 

kialakításával. 

Nyitottság kialakítása az országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

Az Európai Unióval, illetve a kontinens országaival kapcsolatos hírek, 

információk értelmezése, érdeklődés kialakítása a közösséget, a 

kontinens országait érintő témák, események megismerése iránt. Az 

Európai Unión belüli különbségek okainak felismertetése, az ezek 

kiegyenlítődésére irányuló programok, alapok jelentőségének 

megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az Európai Unió 

Az együttműködés kialakulását és elmélyítését segítő tényezők, az 

ágazati és regionális együttműködés területei és konkrét példáinak 

megnevezése. Az Európai Unió mint gazdasági erőtér elhelyezése a 

világgazdaságban. 

A területi fejlettség különbség jellemzői, az eltérő gazdasági 

fejlettség okainak feltárása; a regionális politika lényegének 

megértése. A közösség működésével kapcsolatos hírek, információk 

gyűjtése, közös értelmezése, 

 

A területi fejlettség különbségei Európában 

Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a 

Benelux államok és az Egyesült Királyság gazdaságának szerepe az 

Európai Unió gazdaságában. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

Európa a 20. század 

második felében, az 

Európai Unió 

kialakulása, 

Szovjetunió, 

szocializmus. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

útleírások, tájleírások. 

 

Informatika:  
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Fejlett gazdaságú országok Európa közepén: Ausztria és Svájc 

gazdaságának összehasonlítása, a fejlődés sajátos vonásainak 

kiemelése. 

A gazdasági felzárkózást lehetőségeinek és nehézségeinek 

bemutatása Olaszország, Spanyolország és Görögország példáján. 

Kelet-Közép-Európa és Délkelet-Európa rendszerváltó országai: a 

piacgazdaságra történő áttérés társadalmi és gazdasági 

következményeinek bizonyítása. Csehország, Lengyelország, 

Szlovákia, Románia gazdasági fejlődésének összehasonlítása.  

A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő fejlődési útjai, a 

fejlődést nehezítő társadalmi- gazdasági tényezőinek kiemelése.  

Kelet- Európa: az elhúzódó gazdasági átalakulás következményei 

Ukrajna gazdaságának példáján. Oroszország társadalmi- gazdasági 

fejlődésének sajátos vonásai, az ország világgazdasági szerepének 

alakulásában. 

Észak-Európa sajátos fejlődési útjának bemutatása különböző 

forrásokból gyűjtött információk alapján projekt munkában.  

Egy választott térség/ország megadott szempontok szerinti 

bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

Osztálytermi tematizált beszélgetés egy választott témáról, országról / 

térségről. 

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata.  

 

Etika:  

más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gazdasági unió, eurózóna, Schengeni egyezmény, uniós támogatás, területi 

fejlettségkülönbség, regionális politika, magterület, periféria terület, 

felzárkózás.  

Topográfiai 

ismeretek 

Európa országai és fővárosai. A magyarsághoz kötődő határon túli 

területek központjai. 

Antwerpen, Barcelona, Bilbao, Birmingham, Csernobil, Donyeck, 

Dubrovnik, Europoort, Fiume (Rijeka), Genova, Gibraltár, Glasgow, 

Göteborg, Lyon, Manchester, Marseille, Milánó, Murmanszk, Nápoly, 

Odessza, Rotterdam, Sevilla, Split, Strasbourg, Szentpétervár, 

Theszaloníki, Torino, Várna, Velence, Volgográd.  

Bonn, Brassó, Bréma, Brno, Constanţa, Dortmund, Drezda, Duisburg, 

Frankfurt, Galaţi, Gdańsk, Genf, Graz, Halle, Hamburg, Hannover, 

Karlovy Vary, Katowice, Köln, Krakkó, Linz, Lipcse, Lódz, München, 

Ostrava, Ploieşti, Plzeň, Rostock, Salzburg, Stuttgart, Szczecin, Trieszt, 

Zürich. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok 

társadalmi-gazdasági jellemzői 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek természetföldrajzi jellemzői, kontinensek, illetve 

azok meghatározó jelentőségű országcsoportjainak társadalmi-gazdasági 

és környezeti sajátosságai.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A fejlett országok felelősségének felismertetése a perifériatérségek 

problémáinak mérséklésében, a nemzetközi összefogás 

szükségességének beláttatása.  

A földi gazdasági erőtér folyamatos átrendeződésének felismertetése, 

okainak megértetése. 
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Világunk természeti és társadalmi-kulturális sokszínűségének 

felismertetése, ez ezekben rejlő értékek megőrzése iránti felelősség 

kialakítása.  

Nyitottság kialakítása más országok természeti és kulturális értékeinek 

megismerése iránt.  

A Föld közeli és távoli országaival kapcsolatos hírek, információk 

értelmezése, érdeklődés felkeltése a közösséget, az egész emberiséget 

érintő témák, események megismerése iránt. Az emberi jogok (pl. az 

egészséges környezethez, a tanuláshoz való jog) érvényesülése iránti 

elkötelezettség, az emberi értékek iránti tisztelet kialakítása.  

A szociális kompetencia fejlesztése a segítő szándékú, az emberi 

fejlődést szolgáló karitatív tevékenység tiszteletének, illetve az ebben 

való közreműködés képességének alakításával.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ázsia regionális földrajza (12 óra) 

Délnyugat-Ázsia világgazdasági jelentőségének bemutatása; a 

szénhidrogénkincs szerepének igazolása a térség fejlődésében.  

A kultúrák találkozásának bemutatása Törökország példáján; Izrael 

fejlődésének társadalmi-, gazdasági tényezői.  

Japán meghatározó szerepe Kelet- és Délkelet-Ázsia gazdasági 

fejlődésében. A feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) 

fejlődésének sajátos vonásai.  

Délkelet-Ázsia gyorsan iparosodott országainak fejlődési 

sajátosságai, az eltérő fejlődési utak magyarázata.  

Ázsia elmaradott, szegény térségeinek bemutatása, a társadalmi-

gazdaság problémák értelmezése és magyarázata.  

Természeti és kulturális értékek, sajátosságok bemutatása pl. 

önállóan gyűjtött információk alapján tanulói kiselőadás, 

csoportbemutató formájában.  

Aktuális információk gyűjtése és közös feldolgozása. 

 

Amerika regionális földrajza (12 óra) 

Az Amerikai Egyesült Államok szerepének bemutatása a világ 

gazdasági és pénzügyi folyamatainak alakulásában. A gazdasági 

fejlődés sajátosságai, területi jellemzése, az összefüggések 

bizonyítása; az országon belüli gazdasági-területi átrendeződés 

sajátos vonásainak és okainak bemutatása.  

A NAFTA USA-n kívüli tagországai (Kanada és Mexikó), szerepük 

az együttműködésben példák alapján. 

Latin-Amerika gazdasági fejlődését befolyásoló tényezők, 

társadalmi-, történelmi adottságok bemutatása; a fejlettség területi 

különbségei, a gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. A fejlődés 

ellentmondásainak feltárása az adóparadicsomok példáján; az 

országok világgazdasági szerepének bemutatása példák alapján. 

Brazília feltörekvő gazdaságának jellemzése, a fejlődést elősegítő és 

megnehezítő tényezők kiemelése. 

Természeti és kulturális értékek, sajátosságok bemutatása pl. 

önállóan gyűjtött információk alapján tanulói kiselőadás, 

csoportbemutató formájában.  

Aktuális információk gyűjtése és közös feldolgozása. 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

ókori öntözéses 

kultúrák (Egyiptom, 

Mezopotámia, India, 

Kína), világvallások, 

gyarmatosítás, nagy 

földrajzi felfedezések, 

az Amerikai Egyesült 

Államok 

megalakulása. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom:  

útleírások, tájleírások. 

 

Művészetek:  

távoli tájak népeinek 

kulturális értékei. 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika:  

más kultúrák 

értékeinek tisztelete. 
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Afrika regionális földrajza (6 óra) 

A gazdasági fejlődést befolyásoló természeti és társadalmi tényezők 

értékelése; a fejlettség területi különbségeinek bemutatása, az okok 

feltárása, a gazdasági fejlődést nehezítő tényezők elemzése.  

Észak-Afrika és trópusi Afrika földrajzi adottságainak 

összehasonlítása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás lehetőségeinek 

példái. A Dél-afrikai Köztársaság fejlődésében szerepet játszó 

tényezők bemutatása.  

Egy választott térség vagy ország megadott szempontok szerinti 

bemutatása pl. prezentáció készítésével különböző forrásokból 

gyűjtött információk alapján. 

Természeti és kulturális értékek, sajátosságok bemutatása pl. 

önállóan gyűjtött információk alapján tanulói kiselőadás, 

csoportbemutató formájában.  

Aktuális információk gyűjtése és közös feldolgozása. 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Világgazdasági centrum-periféria, gyarmatosítás, posztindusztriális 

társadalom, technopolisz, hightech ágazat, K+F, duális gazdaság, 

demográfiai válság, feltörekvő ország, üdülősziget, adóparadicsom, 

ültetvény, farm, eladósodás, adósságválság, éhségövezet, OPEC. 

Topográfiai 

ismeretek 

Fülöp-szigetek, Indonézia, Irak, Irán, Malajzia, Tajvan; Algéria, Csád, Dél-

afrikai Köztársaság, Egyiptom, Guinea, Kenya, Libéria, Líbia, Marokkó, 

Nigéria, Tunézia; Amerikai Egyesült Államok, Argentína, Bolívia, Chile, 

Brazília, Kanada, Kuba, Mexikó, Nicaragua, Panama, Venezuela.  

Abuja, Alexandria, Fokváros, Johannesburg, Kairó, Tel-Aviv, Pretoria, 

Atlanta, Brazíliaváros, Buenos Aires, Caracas, Chicago, Dallas, Havanna, 

Houston, Los Angeles, Mexikóváros, Montréal, New Orleans, New York, 

Ottawa, Rio de Janeiro, San Francisco, São Paulo, Seattle, Washington. 

Adóparadicsomok és üdülő szigetek példái. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Globális kihívások – a fenntarthatóság kérdőjelei 

Órakeret 

20 óra 

Előzetes tudás 

Az egyes kontinensek, országok feldolgozása során megismert konkrét 

környezeti problémák. Magyarország környezeti állapota, védendő 

természeti és társadalmi– kulturális értékei. A Világörökség részeként 

megnevezett értékek megismertetése; a geoszférák környezeti 

problémáinak feltárása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy a természeti és a társadalmi-, gazdasági 

folyamatok közötti egyensúly megőrzése, a környezettudatos termelés 

és fogyasztás elvének érvényesülése Földünk jövője szempontjából 

alapvető fontosságú. A lokális folyamat – globális következmény elv 

értelemében az egyén és a helyi közösségek felelősségének belátása.  

A környezeti témák iránti folyamatos tájékozódás igényének, a 

környezetbarát termékek, eljárások megismerése iránti igény 

kialakítása, a témához kapcsolódó médiában elhangzó információk 

kritikus értelmezése.  

Törekvés a fogyasztási szokások környezeti szempontokat szem előtt 

tartó átalakítására, a tudatos fogyasztói magatartásra baráti és családi 

körben egyaránt.  



125 

 

A természeti környezet, a természetes tájak és életközösségek 

sokszínűségében rejlő szépség felismertetése, a megőrzését segítő 

magatartásforma kialakítása. A témában megszerzett ismeretek tudatos 

alkalmazása a mindennapi életben, és majd később a munka világában 

is.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A globálissá váló környezetszennyezés és következményei 

A szférákat ért környezetkárosító hatások rendszerezése, az 

összefüggések feltárása, a lokális szennyeződés globális 

következményeinek igazolása példákkal; a környezetkárosodás 

életkörülményekre, életminőségre gyakorolt hatásának bemutatása.  

A témához kapcsolódó aktuális információk gyűjtése, közös 

megbeszélése. Tanulói kiselőadások, tematizált bemutatók tartása. 

 

Demográfiai és urbanizációs válság 

A népességrobbanás kialakulása, következményei, a folyamat 

összefüggéseinek, területi jellemzőinek feltárása. Eltérő népesedési 

folyamatok: csökkenő lélekszámú és intenzíven növekvő társadalmak 

jellemzőinek bemutatása példákon. 

A nagyvárosok terjeszkedése: az urbanizációs folyamat területi 

jellemzőinek, ellentmondásainak, társadalmi-gazdasági 

következményeinek feltárása példákkal.  

A témához kapcsolódó aktuális információk gyűjtése, közös 

megbeszélése. Adatelemzés, prognosztizálás.  

 

Élelmezési válság 

Az élelmiszertermelés és -fogyasztás területi ellentmondásainak 

felismerése. A fokozódó mezőgazdasági termelés környezeti 

hatásainak igazolása példákkal. 

A bioszféra és a talaj sérülékenységének felismerése. A genetikailag 

módosított termékek előállításának, elterjedésének lehetséges hatásai.  

A biogazdálkodás jellemzése. Termékbemutatók összeállítása, 

termelési módszerek összehasonlítása.   

A témához kapcsolódó aktuális információk gyűjtése, közös 

megbeszélése. Adatelemzés, prognosztizálás. 

 

A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés 

következményei 

A nyersanyag- és energiaválság kialakulásának folyamata.  

Az energia- és nyersanyag-hatékony gazdálkodás lényegének 

megismerése, az alternatív energiaforrások hasznosítási problémáinak 

feltárása. Projekt feladatok megoldása.  

A környezeti szempontok érvényesíthetőségének bemutatása a 

termelésben és a fogyasztásban, a fogyasztói társadalom és a tudatos 

fogyasztói magatartás jellemzőinek összegyűjtése, összevetése. 

Fogyasztói magatartás tipikus példáinak bemutatása 

helyzetgyakorlatokkal, szituációs játékkal.  

A hulladékkezelés és a hulladékgazdálkodás fontosságának igazolása, 

a különböző megoldási lehetőség összevetése.  

A témához kapcsolódó aktuális információk gyűjtése, közös 

megbeszélése. Adatelemzés, prognosztizálás. 

 

A környezet- és a természetvédelem feladatai 

Az egyén társadalmi szerepvállalásának lehetőségei, a tevékeny 

közreműködés példáinak bemutatása. A helyi szerveződések, illetve a 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek:  

demográfia, 

urbanizáció. 

 

 

Informatika:  

digitális 

információforrások 

használata, 

informatikai eszközök 

használata. 

 

Etika:  

a jövő generációért 

érzett felelősség. 
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regionális és nemzetközi összefogás példái a környezet védelme és a 

fenntarthatóság eléréséért.  

A természeti- táji értékek és az emberiség kultúrkincsének 

védelmében tett lépések fontosságának, jelentőségének feltárása. 

A legfontosabb nemzetközi szervezetek tevékenységének bemutatása, 

a főbb egyezmények, irányelvek célkitűzéseinek megismerése.  

A megvalósítás eredményeinek és nehézségeinek feltárása. 

A témakörhöz kapcsolódó aktualitások bemutatása források 

feldolgozásával pl. tanulói kiselőadás tartása, projekt feladat 

megoldása, bekapcsolódás témanap szervezésébe és lebonyolításába. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elsivatagosodás, elszikesedés, talajpusztulás, ózonritkulás, globális 

klímaváltozás, savas csapadék, radioaktív szennyeződés, biodiverzitás 

csökkenése, ivóvízellátás, vízhiány, vízszennyezés, népességrobbanás, 

élelmezési válság, urbanizációs problémák, fogyó és megújuló 

energiaforrások, energiahatékonyság, veszélyes hulladék, szelektív 

hulladékgyűjtés, hulladék újrahasznosítása, fenntarthatóság. 

ENSZ, FAO, UNESCO, WHO, WWF, Greenpeace, kiotói jegyzőkönyv. 

Topográfiai 

ismeretek 

Környezeti világegyezmények aláírásának helyszínei. Regionális és 

globális hatású társadalmi-gazdasági és környezeti katasztrófák 

kipattanásának helyszínei. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók legyenek képesek a különböző szempontból elsajátított 

földrajzi (általános és leíró természet-, illetve társadalom-, valamint 

gazdaságföldrajzi) ismereteik szintetizálására. Rendelkezzenek valós 

képzetekkel a környezeti elemek méreteiről, a számszerűen kifejezhető 

adatok és az időbeli változások nagyságrendjéről.  

Legyenek képesek a térkép társadalmi-gazdaság információforrásként 

történő használatára, a leolvasott adatok értelmezésére.  

Legyenek képesek alapvető összefüggések és törvényszerűségek 

felismerésére és megfogalmazására az egész Földre jellemző társadalmi-

gazdasági folyamatokkal kapcsolatosan.  

Tudják elhelyezni az egyes országokat, országcsoportokat és integrációkat 

a világ társadalmi-gazdasági folyamataiban, tudják értelmezni a 

világgazdaságban betöltött szerepüket. 

Legyenek képesek összevetni és értékelni az egyes térségek, illetve 

országok eltérő társadalmi-gazdasági adottságait és az adottságok 

jelentőségének időbeli változásait.  

Ismerjék a globalizáció gazdasági és társadalmi hatását, értelmezzék 

ellentmondásait.  

Ismerjék a monetáris világ jellemző folyamatait, azok társadalmi-

gazdasági hatásait.  

Ismerjék hazánk társadalmi-gazdasági fejlődésének jellemzőit, a 

gazdasági fejlettség területi különbségeit és ennek okait. 

Példákkal támasszák alá Európai Unió egészére kiterjedő, illetve a 

környező országokkal kialakult regionális együttműködések szerepét  

Tudják elhelyezni hazánkat a világgazdaság folyamataiban.  

Tudják példákkal bizonyítani a társadalmi-gazdasági folyamatok 

környezetkárosító hatását, a lokális problémák globális következmények 

elvének érvényesülését. Ismerjék az egész Földünket érintő globális 

társadalmi és gazdasági problémákat.  
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Tudjanak érvelni a fenntarthatóságot szem előtt tartó gazdaság, illetve 

gazdálkodás fontossága mellett.  

Ismerjék az egyén szerepét és lehetőségeit a környezeti problémák 

mérséklésben, nevezzék meg konkrét példáit.  

Legyenek képesek  társadalom- és gazdaságföldrajzi valamint környezeti 

megfigyelések elvégzésére, a tapasztalatok rögzítésére és összegzésére.  

Legyenek képesek különböző nyomtatott és elektronikus 

információhordozókból társadalom- és gazdaság- valamint környezeti 

földrajzi tartalmú információk gyűjtésére és feldolgozására, az 

információk összegzésére, a lényeges elemek kiemelésére. Ennek során 

alkalmazzák digitális ismereteiket.  

Legyenek képesek véleményüket a földrajzi gondolkodásnak megfelelően 

megfogalmazni, logikusan érvelni.  

Tudják alkalmazni társadalom- és gazdaságföldrajzi valamint környezeti 

ismereteiket földrajzi tartalmú problémák megoldása során illetve  

különböző döntéshelyzetekben a mindennapi életben.  

Legyenek képesek a társakkal való együttműködésre a földrajzi-

környezeti tartalmú feladatok megoldásakor.  

Alakuljon ki bennük az igény arra, hogy későbbi életük folyamán 

önállóan gyarapítsák tovább földrajzi ismereteiket. 

Legyenek képesek topográfiai tudásuk alkalmazására más tantárgyak 

tanulása során, illetve a mindennapi életben.  

Ismereteik alapján biztonsággal tájékozódjanak a földrajzi térben, illetve 

az azt megjelenítő különböző térképeken. Ismerjék a tananyagban 

meghatározott társadalom-és gazdaságföldrajzi topográfiai fogalmakhoz 

kapcsolódó tartalmakat. 

Tantárgyi követelmények közismereti tárgyakból 
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

 

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 

összefüggései 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. 
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A magyar nyelv történetének fő szakaszai. A tihanyi apátság 

alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, Ó-magyar Mária-

siralom. 

Nyelvművelés. 

1.4. Nyelv és 

társadalom 

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. 

Szókincs és frazeológia. 

1.6. A szöveg A szöveg és a kommunikáció. 

A szöveg szerkezete és jelentése. 

Szövegértelmezés. 

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, 

Kosztolányi 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. 
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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 

Domokos. 

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista 

bővíthető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű 

szerzővel). 

2.1.4. A kortárs 

irodalomból 

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 

Biblia. 

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, Moliere, 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 

műfaja. 

Mítosz, mese és kultusz. Sikerek, divatjelenségek. 

Az irodalmi ismeretterjesztés nyomtatott és elektronikus műfajai. 

2.1.8. Regionális 

kultúra 

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, 

motívumok 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus 

egyezéseinek és különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívumok, témák változatainak 

felismerése, értelmezése. 

2.2.2. Műfajok, 

poétika 

Műnemek, műfajok. Poétikai fogalmak alkalmazása. 

2.2.3. Korszakok, 

stílustörténet 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a 

középkortól a szimbolizmusig. 

 

TÖRTÉNELEM 

 

Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

1. Kompetenciák 

Források használata és értékelése Történelmi forrásokból (pl. tárgyi, írásos) információk 

gyűjtése, következtetések megfogalmazása. 

Különböző típusú forrásokból származó információk 

összevetése. 
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Képi források (pl. fényképek, karikatúrák, 

plakátok) megadott szempont szerinti értelmezése. 

A történelmi térképek felhasználása az 

ismeretszerzéshez. 

Információk gyűjtése és következtetések levonása 

egyszerű statisztikai táblázatokból, diagramokból, 

grafikonokból, kronológiákból. 

A tények és feltételezések megkülönböztetése. 

A szaknyelv alkalmazása Történelmi fogalmak azonosítása, helyes használata. 

Tájékozódás térben és időben Történelmi helyszínek azonosítása különböző 

térképeken. 

A földrajzi környezet szerepe az egyes történelmi 

kultúrák és államok kialakulásában. 

Egyszerű történelmi térképvázlatok készítése. 

Konkrét történelmi események térben és időben való 

elhelyezése. 

Különbségek és egybeesések felismerése a 

világtörténet és a magyar történelem legfontosabb 

eseményei között. 

A nagy történelmi korok és a kisebb korszakok 

elnevezésének, sorrendjének, valamint legfontosabb 

jellemzőinek ismerete. 

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 

megkülönböztetése, mérlegelése. 

Önálló kérdések megfogalmazása a tanult történelmi 

események okairól és következményeiről. 

A változás és a fejlődés közötti különbség értelmezése 

konkrét példákon. 

A különböző történeti régiók eltérő fejlődésének 

bemutatása. 

Aktuális események történelmi előzményeinek 

bemutatása. 

Személyek, pártok, csoportok szerepének fölismerése 

egy-egy történelmi esemény alakulásában. 

Annak megállapítása, hogy miként függhetnek össze a 

történelmi események okai, következményei és a 

benne résztvevők szándékai. 

Történelmi események 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. 
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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 

elterjedése. 

A középkori városok. 

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 politikai 

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 

nemzetállamok és az 

imperializmus 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 

századfordulón. 

Tudományos, technikai felfedezések, újítások és 

következményeik. 

A polgárosodás kezdetei és 

kibontakozása 

Magyarországon 

A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő 

kérdései. 

A reformkori művelődés, kultúra. 

Polgári forradalom. 

A szabadságharc. 

A kiegyezés előzményei és megszületése. 
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Gazdasági eredmények és társadalmi változások a 

dualizmus korában. 

Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése. 

Az első világháborútól 

a kétpólusú 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 

mechanizmusa. 

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 

következményei. 

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 rendszerek 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. 

 

MATEMATIKA 

 

Témakör Követelmények 

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

Halmazelmélet Halmazelméleti alapfogalmak. 

Halmazműveletek, műveleti tulajdonságok. 
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A halmazfogalom és a halmazműveletek használata a matematika 

különböző területein (pl. számhalmazok, ponthalmazok). 

Logika   

Logikai műveletek 

Fogalmak, tételek, 

Bizonyítások 

a matematikában 

A negáció, konjunkció, diszjunkció, implikáció, ekvivalencia ismerete, 

alkalmazása. 

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

Egyszerű matematikai szövegek értelmezése. 

A tárgyalt definíciók és tételek pontos megfogalmazása. 

Szükséges és elégséges feltételek helyes alkalmazása. 

Kombinatorika Egyszerű kombinatorikai feladatok megoldása. 

Gráfok A gráf szemléletes fogalma, egyszerű alkalmazásai. 

Gráfelméleti alapfogalmak. 

2. Számelmélet, algebra 

Számfogalom A valós számkör. 

A valós számok különböző alakjai. 

Alapműveletek, műveleti tulajdonságok ismerete, alkalmazása a valós 

számkörben. 

Az adatok és az eredmény pontossága. 

Számrendszerek, a helyiértékes írásmód. 

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

A számelmélet alaptétele, számok prímtényezőkre bontása, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 

Egyszerű oszthatósági feladatok. 

Algebrai kifejezések, 

műveletek 

Műveletek egyszerű algebrai kifejezésekkel. 

Másod- és harmadfokú nevezetes azonosságok alkalmazása. 

Hatvány, gyök, 

logaritmus 

Definíciók, műveletek, azonosságok (egész kitevőjű hatványok, 

racionális kitevőjű hatványok). 

A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

egyszerű esetekben. 

Egyenletek, 

egyenlőtlenségek 

Első- és másodfokú egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. 

Az egyenletmegoldás alkalmazása szöveges feladatokban. 

Egyszerű négyzetgyökös, algebrai törtes, abszolútértékes egyenletek. 

A definíciókra és az azonosságok egyszerű alkalmazására épülő 

exponenciális, logaritmusos és trigonometrikus egyenletek. 

Két pozitív szám számtani és mértani közepének viszonya. 

Kétismeretlenes lineáris és másodfokú egyenletrendszerek. 

Egyszerű egyenlőtlenségrendszerek. 

3. Függvények, az analízis elemei 

Függvények 

függvények 

grafikonjai, 

függvény-

transzformációk 

A függvény matematikai fogalma, megadásának módjai. 

Az alapfüggvények (lineáris, másodfokú, harmadfokú és négyzetgyök-

függvények, fordított arányosság, exponenciális és 

logaritmusfüggvény, trigonometrikus függvények, abszolútérték 

függvény) és egyszerű transzformáltjaik: 

f(x) + c, f(x + c), c · f (x), f(c · x) 

Függvények 

jellemzése 

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

Sorozatok Számtani sorozat, mértani sorozat 

Kamatos kamat számítása. 
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4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

Alapfogalmak, 

ponthalmazok 

Térelemek távolsága, szöge. 

Nevezetes ponthalmazok. 

Geometriai 

transzformációk 

Egybevágósági transzformációk, egybevágó alakzatok. 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. 

Hasonló alakzatok tulajdonságai. 

Az egybevágóságra és a hasonlóságra vonatkozó ismeretek 

alkalmazása egyszerű feladatokban. 

Síkgeometriai 

alakzatok 

 

Háromszögek 

Négyszögek 

Sokszögek 

Kör 

Tételek az oldalakra, szögekre, nevezetes pontokra, vonalakra – 

alkalmazásuk bizonyítási és szerkesztési feladatokban. 

Nevezetes négyszögek (trapézok, deltoidok) és tulajdonságaik. 

Alaptulajdonságok. 

Szabályos sokszögek. 

A kör és részei. 

Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

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

Kerület-, terület-, 

felszín- és 

térfogatszámítás 

Egyszerű síkidomok és részeik kerülete, területe. 

Testek felszínének és térfogatának számítása. 

Hasonló síkidomok és testek különböző mérőszámainak és a 

hasonlóság arányának viszonya. 

Vektorok A vektor fogalma. 

Vektorműveletek (összegvektor, különbségvektor, skalárral való 

szorzás, skaláris szorzat) és tulajdonságaik. 

Vektor koordinátái. 

Vektorok alkalmazása. 

Trigonometria Szögfüggvények fogalma. 

Egyszerű összefüggések a szögfüggvények között. 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

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. 

 

 

IDEGEN NYELV 

 

Témakörök/ 

Kompetenciák 
Követelmények 

1. Kommunikatív készségek 
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Beszédértés (hallott 

szöveg értése) 

Rövidebb, hétköznapi témájú beszélgetések, interjúk lényeges 

információinak, alapvető kommunikációs szándékának megértése. 

Egy hallott szövegből az adott helyzetben szükséges kulcs- és 

részletinformáció(k) megértése. 

Az értési célnak megfelelő stratégia alkalmazása (globális, szelektív, 

részletes értés). 

Beszédkészség Kommunikációs szándék megvalósítása megadott egyszerű, 

hétköznapi helyzetekben és szerepekben. 

Egyértelmű, egyszerű és összefüggő megnyilatkozás megadott 

ismerős 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) 

megértése, vélemény, érvelés követése. 

Az értési célnak megfelelő olvasási stratégia alkalmazása (globális, 

szelektív, részletes értés). 

Íráskészség Kommunikációs szándék megvalósítása a mindennapi életben 

általánosan és gyakran használt szövegfajtákban. 

Egyértelmű, egyszerű, összefüggő szöveg alkotása megadott, 

hétköznapi témákról. 

Egyéb készségek 

(stratégiák) 

A feladatok megtervezéséhez, megoldásához, értékeléséhez 

szükséges készségek és technikák alkalmazása. 

A nyelvi nehézségek áthidalásához szükséges legalapvetőbb 

technikák alkalmazása. 

2. Nyelvi kompetencia  

  A vizsgázó tudásszintjének megfelelő szövegfajtákban előforduló 

alapvető lexikai elemek és nyelvi szerkezetek felismerése és 

nyelvileg 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 

vonatkozások, 

család 

Például: a vizsgázó személye, családi élet. 

 

Ember és 

társadalom 

Például: a másik ember külső és belső jellemzése, ünnepek, 

vásárlás. 
 

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

Az iskola Például: a saját iskola bemutatása, nyelvtanulás.  

A munka világa Például: diákmunka, pályaválasztás.  

Életmód Például: napirend, kedvenc ételek.  

Szabadidő, 

művelődés, 

szórakozás 

Például: színház, mozi, kedvenc sport. 

 

Utazás, turizmus Például: tömegközlekedés, utazási előkészületek.  
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Tudomány és 

technika 

Például: népszerű tudományok, ismeretterjesztés, 

a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 
 

 

 

FIZIKA 

 

Témakör Követelmények 

1. Mechanika   

A dinamika 

törvényei 

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

összegzése. 

Newton törvényeinek értelmezése. 

Kényszererők felismerése konkrét példákban. 

Az impulzus (lendület) megmaradása, felismerése és alkalmazása 

konkrét példákra. 

Az erőpár fogalma, a forgatónyomaték kiszámítása egyszerű 

esetekben. 

Tömegközéppont alkalmazása homogén, egyszerű alakú testek 

esetében. 

Testek egyensúlyi helyzetének értelmezése. 

Egyszerű gépek működésének leírása. 

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

alkalmazása, 

a mozgás viszonylagossága. 

Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás leírása. 

Az egyenes vonalú, egyenletesen változó mozgás leírása, a 

sebesség, gyorsulás alkalmazása. 

Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség megkülönböztetése. 

A szabadesés és a függőleges hajítás leírása. 

Az egyenletes körmozgás leírása, a harmonikus rezgőmozgás 

jellemzői. 

E mozgások dinamikai feltételének alkalmazása konkrét példákra. 

A súrlódás jelensége. 

A rezonancia jelensége, felismerése gyakorlati példákban. 

A matematikai inga és az időmérés kapcsolata. 

A frekvencia, hullámhossz, terjedési sebesség fogalmának 

alkalmazása. 

A longitudinális és transzverzális hullám leírása. 

A hullámjelenségek felismerése és leírása. 

A hang tulajdonságainak (hangmagasság, hangerősség, hangszín) 

összekapcsolása fizikai jellemzőivel. 

Állóhullámok felismerése. 

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

A mozgási energia. 

Az emelési munka, a helyzeti energia. 

A munka grafikus ábrázolása. A rugalmas energia. 

A mechanikai energia megmaradása, a törvény alkalmazása. 

2. Hőtan, termodinamika 
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Állapotjelzők, 

termodinamikai 

egyensúly 

Az állapotjelzők ismerete, alkalmazásuk. 

Hőmérők és használatuk. A Kelvin-skála. 

Avogadro-törvény, anyagmennyiség. 

A termikus egyensúly értelmezése. 

Hőtágulás Szilárd testek vonalas és térfogati hőtágulásának leírása. 

Folyadékok hőtágulásának leírása. 

A hőtágulási jelenségek gyakorlati jelentősége. 

Összefüggés a gázok 

állapotjelzői között 

Az ideális gáz speciális állapotváltozásainak leírása. 

p-V-diagramok értelmezése. 

Az egyesített gáztörvény alkalmazása egyszerűbb problémákban. 

Az állapotegyenlet ismerete. 

A kinetikus 

gázmodell 

A hőmozgás értelmezése. 

Az állapotjelzők kvalitatív értelmezése a modell alapján. 

Termikus és 

mechanikai 

kölcsönhatások 

A hőközlés, hőmennyiség, fajhő fogalmainak ismerete, 

alkalmazása. 

A belső energia értelmezése. 

A térfogati munka értelmezése. 

A termodinamika I. főtétele és jelentősége, egyszerű alkalmazások. 

Nyílt folyamatok ideális gázokkal: izoterm, izochor, izobár, 

adiabatikus folyamatok energetikai jellemzése. 

A gázok állandó nyomáson és állandó térfogaton mért fajhőjének 

megkülönböztetése. 

Halmazállapot-

változások 

A halmazállapotok tulajdonságainak ismerete. 

Olvadás és fagyás. 

Párolgás és lecsapódás. Forrás. 

E folyamatok energetikai vizsgálata. 

A nyomás szerepének kvalitatív leírása a forrás esetében. 

A víz különleges tulajdonságainak ismerete, ezek jelentősége. 

A levegő páratartalma. 

A légkört érő káros behatások és következményeik. 

A termodinamika 

II. főtétele 

A II. főtétel szemléltetése mindennapi példákon. 

A hőerőgépek hatásfokának korlátai. 

3. Elektromágnesség 

Elektrosztatika Elektrosztatikai alapjelenségek értelmezése, bemutatása. 

A töltésmegmaradás törvénye. 

A Coulomb-törvény ismerete. 

Az elektrosztatikai mező jellemzése: térerősség, erővonalak, 

feszültség. 

Többlettöltés fémen, alkalmazások. 

A kapacitás fogalma, a kondenzátorok egy-két gyakorlati 

alkalmazásának ismerete. 

Az egyenáram Az áramkör részei. Áram- és feszültségmérés. 

Ohm törvénye. Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás. 

Ellenállások soros és párhuzamos kapcsolása, az eredő ellenállás 

meghatározása egyszerű esetekben. 

Az egyenáram munkája és teljesítménye. 

Az egyenáram hatásai, alkalmazások. 

A galvánelem és az akkumulátor. 
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Az érintésvédelmi szabályok ismerete és betartása. 

Félvezetők tulajdonságai, alkalmazások. 

Magnetosztatika. 

Egyenáram 

mágneses mezője 

A Föld mágnessége, az iránytű használata. 

A magnetosztatikai mező jellemzése: a mágneses indukcióvektor és 

a mágneses fluxus. 

Az elektromágnes, gyakorlati alkalmazások. 

A Lorentz-erő. 

Az elektromágneses 

indukció 

A mozgási és a nyugalmi indukció jelenségének leírása, Lenz 

törvénye. 

Az önindukció jelensége az áram ki- és bekapcsolásánál. 

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

A váltakozó áram munkája, effektív teljesítménye ohmikus 

fogyasztó esetében. 

Az elektromos energia gyakorlati alkalmazásai (generátor, motor, 

transzformátor). 

Elektromágneses 

hullámok 

A rezgőkörben zajló folyamatok kvalitatív leírása. 

Az elektromágneses hullámok tulajdonságai (terjedési sebesség, 

hullámhossz, frekvencia). 

Az elektromágneses hullámok spektrumának és biológiai hatásainak 

ismerete. 

Az elektromágneses hullámok alkalmazásainak ismerete. 

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

A fény visszaverődése, a visszaverődés törvénye. 

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

jelensége. 

Színfelbontás prizmával, homogén és összetett színek. 

A fény hullámjelenségeinek felismerése (interferencia, polarizáció). 

Képalkotás, valódi és látszólagos kép, nagyítás fogalmának 

ismerete, alkalmazása. 

A síktükör, a gömbtükrök és a leképezési törvény ismerete. 

Az optikai lencsék és a leképezési törvény ismerete, dioptria 

fogalma. 

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

szemüveg, 

a fényképezőgép működésének alapelvei. 

4. Atomfizika, magfizika 

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

Az anyag atomos természetének alátámasztása konkrét 

jelenségekkel. 

Az atom szerkezete Az elektromosság atomos természetének értelmezése az elektrolízis 

alapján. 

Az elektron töltése és tömege. 

Rutherford szórási kísérlete és atommodellje. 

A kvantumfizika 

elemei 

Az energia kvantáltsága, Planck-formula. 

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

természete. 

A vonalas színképek keletkezésének ismerete. 

Az elektron kettős természete. 
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A Bohr-modell sajátosságai, újszerűsége. 

Az elektronburok szerkezete: a fő- és mellékkvantumszám és az 

elektronhéj fogalma, a Pauli-elv szerepe. 

Az atommagban 

lejátszódó jelenségek 

Az atommag összetétele. 

Az erős kölcsönhatás, nukleonok, tömeghiány és kötési energia, 

tömeg-energia ekvivalencia fogalmainak használata az atommag 

leírásában. 

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

felezési idő, aktivitás. 

Atommag-átalakulások leírása, izotópok, alkalmazások. 

Maghasadás, láncreakció, atomreaktor, atombomba. Az 

atomenergia jelentősége, előnyei, hátrányai, összehasonlítás más 

energiafelhasználási módokkal. 

Magfúzió, hidrogénbomba, a Nap energiája. 

Sugárvédelem A radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásainak ismerete, a 

sugárterhelés fogalma. A sugárvédelem módszerei. 

5. Gravitáció, csillagászat 

Gravitáció Az általános tömegvonzási törvény és jelentősége. 

A bolygók mozgásának leírása: Kepler törvényei. 

A mesterséges égitestek mozgása. 

Nehézségi erő, a súly, a súlytalanság értelmezése. 

A gravitációs gyorsulás mérése. 

A csillagászat 

elemeiből 

A Naprendszer és főbb részeinek jellemzése. 

A csillag fogalma, összehasonlítás a Nappal. 

A Tejútrendszer, galaxisok. 

Az Univerzum tágulása. Ősrobbanás-elmélet. 

A világűr megismerésének legfontosabb módszerei, eszközei. 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 

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

Watt, Ohm, Joule, Ampčre, Faraday, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, 

J. J. Thomson, Rutherford, Curie-család, Planck, Bohr, Einstein, 

Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő a tanultakkal kapcsolatos 

legfontosabb eredményeinek ismerete. 

Elméletek, 

felfedezések, 

találmányok 

A geo- és heliocentrikus világkép összehasonlítása. 

Galilei munkásságának jelentősége: a kísérletezés szerepe. 

Newton munkásságának jelentősége: ,,az égi és földi mechanika 

egyesítése”, 

a newtoni fizika hatása. 

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

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

a radioaktivitás, a félvezetők, az atomenergia felhasználásának 

felfedezése, illetve feltalálása és hatásuk – összekapcsolás a 

megfelelő nevekkel. 

A követelményekben szereplő ismeretek alapján megállapítható 

eltérések a klasszikus fizika és a kvantummechanika között. 

Az űrkutatás történetének legfontosabb állomásai. 

 

BIOLÓGIA 
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Témakör Követelmények 

1. Bevezetés a biológiába 

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

rendszer fogalma. 

A szerveződési szint fogalma. 

Fizikai, kémiai 

alapismeretek 

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

biológiai jelentősége, feltételei. 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

Szervetlen és szerves 

alkotóelemek: 

Elemek, ionok 

Szervetlen molekulák 

Lipidek 

Szénhidrátok 

Fehérjék 

Nukleinsavak, 

nukleotidok 

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

A H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO3–, CO32–, NO3– ionok 

természetes 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. 

A fontosabb szénhidrátok természetes előfordulása, 

tulajdonságai. 

A fehérjék általános szerkezete (peptidlánc). Térszerkezete és 

aminosav sorrend. 

A fehérjék és az esszenciális aminosavak biológiai szerepe. 

A DNS információhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerepe. 

Az anyagcsere 

folyamatai: 

Felépítés és lebontás 

kapcsolata 

Felépítő folyamatok 

Az élőlények felépítő és lebontó folyamatainak kapcsolata 

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

ésexocitózis. 

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 szállítás. 

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 

Önálló sejtek: 

Fepítésük, biológiai, egészségügyi jelentőségük. A járványok. 

Baktériumok A baktérium és az eukarióta sejt szerveződése. 

A baktériumok jelentősége; anyagcseréjük. 

Egysejtű eukarióták 

Többsejtűség 

Gombák, növények, 

állatok elkülönülése 

Testszerveződésük és felépítő anyagcseréjük példákon. 

Az öt regnum elkülönítésének alapja. 

Az egysejtű szerveződés és a többsejtű szerveződés típusai 

(sejttársulás, sejtfonal, teleptest). 

Sejtfonalak A gombák fonalas testfelépítése, spórás szaporodása. 

Teleptest és álszövet A teleptest és az álszövet jellemzői. 
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Szövetek, szervek, 

szervrendszerek, 

testtájak 

A növényvilág fejlődésének hajtóerői. Evolúciós „újítások'’ a 

harasztoknál, a nyitvatermőknél és a zárvatermőknél. 

A testfelépítés az életmód és a környezet kapcsolata 

(szivacsok, laposférgek, gyűrűsférgek, rovarok, lábasfejűek, a 

gerincesek nagy csoportjai – halak, kétéltűek, hüllők, madarak, 

emlősök). 

Növényi szövettípusok működései, mikroszkópos képük. 

Felépítésük és alapfunkcióik. Fás szár. A virág biológiai 

szerepe, része, típusai. 

A virágos növények ivaros és az ivartalan szaporodása, 

szaporítása. 

Állati szövettípusok, működésük, mikroszkópos képük. 

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

váltivarúság, az ivari kétalakúság, az embrionális és 

posztembrionális fejlődés fogalma. 

Életkörülmények és szaporodási mód kapcsolata. Regeneráció. 

Viselkedés Reflex, irányított mozgás, mozgásmintázat, társítások, 

belátásos tanulás. 

4. Az emberi szervezet   

Homeosztázis A homeosztázis fogalma, jelentősége. 

Kültakaró 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. 

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-, szomjúságérzet. 

A tápanyagok természetes forrásai, hiányuk vagy túlzott 

fogyasztásuk következményei. 

Az étrend változása tevékenységtől, kortól, nemtől és 

állapottól függően. 

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 

betegségeit fölismerésük, kezelésük. 
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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 

élettani 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. 

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 

általános 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 

(agresszió) 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. 
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Hormonrendszer, 

hormonális működések 

   

A hormonrendszer működésének lényege és szabályozása. 

A neurohormonális rendszer. 

Az inzulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin 

termelődési helye és hatása. A női nemi ciklus során 

végbemenő hormonális, és testi változások. A hormonális 

fogamzásgátlás biológiai alapjai. 

A cukorbetegség. 

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 

egyedfejlődés  

A férfi és női nemi szervek felépítése, működése, a 

megtermékenyítés. 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 

következményei. 

A meddőség gyakoribb okai és az ezeket korrigáló orvosi 

beavatkozások. Etikai problémáka (mesterséges ondóbevitel, 

lombikbébi, béranyaság, klónozás). 

Várandósság, terhesgondozás. Nemi úton terjedő betegségek 

megelőzése. 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

Populáció 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(csoportszerveződés) típusai. 

A szimbiózis, a versengés, az asztalközösség 

(kommenzalizmus,) az antibiózis, az élősködés és a 

táplálkozási kölcsönhatás (predáció) fogalma, állati és növényi 

példákkal. 

Életközösségek 

(élőhelytípusok) 

A flóra 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. 
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Globális és helyi problémák. 

Az ökológiai válság társadalmi és gazdasági összefüggései. 

Ökoszisztéma Az ökoszisztéma fogalma. 

Az életközösségek anyagforgalmának és energiaáramlásának 

jellemzői. 

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

Környezet- és 

természetvédelem  

A természetvédelem fogalma, a mellette szóló érvek. 

A védett területek típusai. 

Hazánk nemzeti parkjai. 

A környezetvédelem a kibocsátás és ülepedés, a határérték 

fogalma. 

A légszennyezés forrásai, az üvegházhatás. A lehetséges 

teendok. 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. 

Mutagén hatások, csökkentésük vagy kivédésük lehetőségei. 

Kromoszóma-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). 

Az ivarsejtek szerepe az ivar meghatározásában. 

A génkölcsönhatás és a génkapcsoltság. 

Öröklodo 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 szelekció 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 

egysége. 
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EMBERISMERETÉS ETIKA 

 

Témakörök Követelmények 

 

Az erkölcsi lény A társas lény (csoport és egyén); a tudatos viselkedés eredendő szociális 

jellege Én és te. A másik szerepe az öntudatos én kialakulásában. Az 

öntudat reflexivitása és nyitottsága. Önazonosság és önmegvalósítás a 

társas kapcsolatokban. Autonómia és egymásra utaltság.  

Normakövetés, szokáserkölcs, az individuális etika kialakulása.  Az 

emberi kapcsolatok erkölcsi vonatkozásai: részvét, hűség, 

kölcsönösség,szeretet. Az ember méltósága. 

Az erkölcsi 

cselekedet 

A szabadság értelmezés különféle bölcseleti iskolák felfogása 

szerint. A választás szabadsága és az ember felelőssége. A tetteinkért 

viselt felelősség és a mások sorsáért ránk háruló felelősség 

összefüggése.. Szándék és következmény. Törvény és 

lelkiismeret. A szenvedés tapasztalata és magyarázatai.. Az ember 

bűnössége és jóravalósága a keresztény hagyományban. Jó és rossz 

megkülönböztetésének képessége. Az erkölcsi törvénykezés 

egyetemességigénye és a lehetséges jó életformák 

sokfélesége. Materiális és formális etikák. 

Az etika 

megalapozása 

A tekintélyelvű, természetjogi (teleologikus), kötelesség-, utilitárius, 

felelősség- és konszenzusetikák érvelési módjának alapjai és 

összefüggése, az etikai gondolkodás történetéből vett klasszikus példák 

alapján. 

Az erények és a 

jellem 

A jellem és az illem. Képességek és erények. Törekvés a jóra (a jó 

akarat). Önnevelés, önfegyelem. Erkölcsi alapértékek az európai 

civilizációban: a személyiség integritása, kényszermentesség, 

kölcsönösség, méltányosság, részvét, tisztelet, odaadás, a 

szenvedésokozás tilalma. Az alapvető erények.  A szeretet forrásai és 

nemei. 

Személy és 

erkölcs 

Életcélok és szükségletek. A jólét fogalma. Az élet minősége. A 

személyes kapcsolatok erkölcsi dilemmái. Családi kapcsolatok, 

házasélet, nemi erkölcs. Barátság, részvét, 

segítség. Munkaerkölcs. Etikus fogyasztás. Példakövetés, 

példaképek. 

Társadalom és 

erkölcs 

Etikai közösség és társadalom. Erkölcs és jog eltérő 

illetékessége. Személyes elkötelezettség és 

tolerancia. Hazaszeretet. A társadalmi identitás szerkezete. Erkölcs 

és politika. Törvénytisztelet és a polgári engedetlenség iránti 

kötelesség. Társadalmi szolidaritás, társadalmi igazságosság. Etika és 

gazdaság 

Vallás és 

erkölcs 

A kereszténység erkölcsi tanításának lényege. Az ó- és újszövetségi 

etika összefüggése. Az ember léthelyzete és felelőssége a keresztény 

egyházak és más világvallások felfogása szerint. A keresztény erkölcsi 

felfogás hatása az európai civilizáció fejlődésére. Valláserkölcs és 

világi etika viszonya. Az etika transzcendens megalapozásának igénye. 
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Korunk erkölcsi 

kihívásai 

A tudományos-technológiai fejlődés etikai dilemmái. A 

géntechnológiai, a születésszabályozás, a népességrobbanás, a modern 

orvoslás, az öregedés és az emberhez méltó halál erkölcsi kérdései.  A 

jövő nemzedékekkel, más lényekkel, illetve az élővilág rendjének és 

sokféleségének megőrzésével kapcsolatos kötelességeink 

természete. Vita az állatok jogairól. 

 

 

KÉMIA 

 

Témakörök Követelmények 

 

Tudománytörténet A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok 

munkássága, kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti 

események. 

Tájékozódás a 

részecskék 

világában 

Atomszerkezet:  

Atommodellek a tudománytörténetben. Az alapállapotú atom és 

gerjesztése. Az elektronfelhő szerkezete: elektronhéjak, alhéjak, 

atompályák, elektronpár, párosítatlan 

elektron. Vegyértékelektronok, atomtörzs. Ionizációs 

energia. Elektronegativitás. A radioaktivitás alkalmazása  s 

veszélyei 

Molekulaszerkezet:  

Kovalens kötés: szigma- és pi-kötés, delokalizált kötés, datív kötés, 

poláris és apoláris kötés. Kötési energia. A molekulák téralkatát 

meghatározó főbb tényezők. Apoláris molekula, dipólusmolekula, a 

dipólusosság feltételei. 

Anyagi halmazok:  

Állapotjelzők, Avogadro-törvénye. 

A gázok moláris térfogata, gázok sűrűsége. 

Első- és másodrendű kötések, fajtái, jellemzői és kialakulásuk 

feltételei. 

Térfogatszázalékos összetétel, koncentráció (mol/dm3). 

Oldatok hígítása. 

Kristályrács típusok, amorf anyagok. 

 Termokémia:  

Reakcióhő (exoterm és endoterm reakciók), képződéshő, Hess-tétele. 

 
 

Kémiai reakciók a 

részecskék 

ismeretében 

Reakciósebesség és egyensúly: 

A reakciósebességet befolyásoló tényezők (koncentráció, 

hőmérséklet, katalizátorok)  aktiválási energia. Egyensúlyra vezető 

kémiai reakciók, az egyensúly törvénye, egyensúlyi állandó, Le 

Chatelier-elv. 

Redoxireakciók: 

Oxid ció és redukció (elektronátadással), oxidáló- és redukálószer, a 

két fogalom viszonylagossága. Az o idációs szám. 

Galvánelemek: 

A galvánelem működési elve. Elektród, katód és anód. Katód- és 

anódfolyamatok a galváncellában, elektromotoros erő, 
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standardpotenciál. A galvánelemek gyakorlati jelentősége (pl. 

zsebtelepek, ólomakkumulátor) és környezetvédelmi vonatkozásai. 

Elektrolízis: 

Katód- és anódfolyamatok elektrolíziskor (a tanult folyamatok 

esetében). Faraday-törvények. Az elektrolízis gyakorlati 

jelentősége (pl. alumíniumgyártás, kősó elektrolízise). 

Sav-bázis reakciók 

Sav és bázis fogalma Brönsted szerint, sav-bázis párok. Erős és 

gyenge savak és bázisok. A víz autoprotolízise, vízionszorzat (25 C-

on), kémhatás, pH. 
 

Tudománytörténet A tárgyalt ismeretekhez kapcsolódó kiemelkedő tudósok 

munkássága, kísérleteik, felfedezéseik, fontos tudománytörténeti 

események. 

Szénhidrogén 

kincsünk,mint 

energiahordozó 

Szerves kémia, a szén központi szerepe. A földgáz és a kőolaj: 

Keletkezésük. A metán (részletesen), égése, halogén-szubsztitúciója 

, PB-gáz, környezetkímélő autógáz. Kőolajfeldolgozás, 

kőolajpárlatok és felhasználásuk, telített szénhidrogének, alkánok, 

összegképlet és szerkezeti képlet, homológ sor, általános 

összegképlet. Konstitúciós izomerek, a szabályos nevezéktan 

alapjai, alkilcsoport. Az alkánok égése, tűzoltási 

lehetőségek. Halogén-szubsztitúció. Aromás szénhidrogének, a 

benzol (részletesen), szubsztitúciós reakciókészsége, jelentősége, 

mérgező hatása. A kőolajipar és -felhasználás környezeti problémái. 

Legfontosabb 

műanyagaink 

Telítetlen szénhidrogének:  

Alkének. Az etén (részletesen), addíciós reakciói (halogén-, 

hidrogén-halogenid- víz-, hidrogénaddíció), polimerizáció, polietilén 

(PE). Konformáció, sztirol, polisztirol (PS). Az alkének ipari 

jelentősége, geometriai (cisz-transz) izomerek. Diének (butadién, 

izoprén), kaucsuk, gumi, műgumi. Alkinek, etin, addíciós reakciói, 

reakciója nátriummal, ipari jelentősége. Halogénezett 

szénhidrogének: A fontosabb halogénezett szénhidrogének (freon, 

vinil-klorid, PVC, teflon) tulajdonságai, jelentőségük,környezeti 

hatásuk (freon és PVC). Szubsztitúció és elimináció. 

Szerves 

vegyületek a 

kamrától a 

laboratóriumig 

Alkohol - alkoholok:  

Funkciós csoport. Az alkoholok általános szerkezete. Az etanol 

(részletesen), halmazszerkezete (hidrogénkötés), főbb fizikai 

sajátságai, jelentősége, éghetősége, reakciója 

nátriummal. Éterszintézis, dietil-éter, gyúlékonysága, 

jelentősége. Az alkoholizmus, a metanol, a glicerin, a fenol. Az 

alkoholok lebomlásának első terméke a szervezetben: az 

aldehidek. A formaldehid (részletesen), formalin, redukciója és 

oxidációja, előállítása és jelen ősége. 

Aceton- ketonok. Az aceton (részletesen), negatív ezüsttükörpróba, 

jelentősége. 

Ecet - karbonsavak:  

Hidrogénkötésre való hajlam. 

A hangyasav és az ecetsav (részletesen), sav-bázis tulajdonságok, 

jelentőség. 

A biológiai és kémiai szempontból fontos karbonsavak (zsírsavak, 
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tejsav, benzoesav, szalicilsav). 

Az alkohol–oxovegyület–karbonsav redoxi átalakulások. 

 

Illatok, ízek, fűszerek - karbonsavészterek:  

Előállításuk karbonsavból és alkoholból, főbb fizikai sajátságaik, 

előfordulásuk, felhasználásuk. 

Zsírok, olajok - gliceridek:  

zsírok és olajok, főbb sajátságaik, margaringyártás. A használt 

sütőzsiradékok környezeti problémája, újrahasznosítása. A 

foszfatidok és a nitroglicerin. Kolloid rendszerek. 

Szappanok, mosószerek:  

Szappangyártás, szappanok, a tisztító hatás mech nizmusa, 

szennyvíz, eutrofizáció. 

Cukor és liszt papírzacskóban - szénhidrátok:  

Monoszacharidok. 

Funkciós csoportjaik, a glükóz (részletesen), erjedés, a fruktóz, 

biológiai jelentőségük. Konfiguráció, optikai izoméria 

(léte). Diszacharidok. A maltóz, a sörgyártás, a szacharóz, 

biológiai jelentőségük. A mono- és diszacharidok redukáló hatása 

(ezüsttükörpróba, Fehling-reakció). Poliszacharidok. A cellulóz, 

papír, újrahasznosítási lehetőségek, a keményítő, a glikogén, a 

redukciós k szség hiánya. 

Tej, tojás, hús - fehérjék:  

Az aminok, aminocsoport, bázikusság. Amidok, az amidcsoport 

szerkezete. A természetes eredetű aminosavak általános szerkezete, 

amfotéria, az aminosavak kapcsolódása, polipeptidek, fehérjék. A 

fehérjék elsődleges, másodlagos, harmadlagos  s negyedleges 

szerkezete. Denaturáció és koaguláció. 
 

A biológia 

határán 

Nukleinsavak: a ribóz, a 2-dezoxi-ribóz, nukleotidok, a nukleotidok 

kapcsolódása, az RNS, bázissorrend, a DNS kettős hélix. A 

nukleinsavak jelentősége, a fehérjeszintézis vázlata. Az 

örökítőanyag módosulása, mutációk, mutagén 

anyagok. Nukleinsavrombolás sugarakkal (atombomba, ózonlyuk, 

csíramentesítés). Reakcióláncok: biokémia és vegyipar, 

hasonlóságok, eltérések. 

Környezeti 

szerves kémia 

Energiagazdálkodás: fosszilis, hasadó és megújuló energiaforrások, 

előnyeik, hátrányaik. Műanyagok: le nem bomlás, hulladékégetés, 

dioxin. Táplálékaink: növénytermesztés, peszticidek, 

állattenyésztés, antibiotikumok, hormonok, tartósítószerek, E-

számok, biogazdálkodás. Van-e harmadik út?: tervgazdaság és 

piacgazdaság, fogyasztói társadalom, a fenntartható fejlődés és a 

környezet, hol van az „elég” a személyes és a társadalmi léptékű 

fogyasztásban 

 

 

FÖLDRAJZ 

 

Témakörök Követelmények 
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Térképészeti 

ismeretek 

A térkép és valóság kapcsolata. A térképi ábrázolás módszerei 

Kozmikus 

környezetünk 

A Naprendszer 

A Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a 

világegyetemben. 

 

A Föld mint égitest. 

A föld a naprendszerben 

 A Föld mozgásai és azok következményei. A napi és az évi 

időszámítás, a helyi- és a zónaidő számítása.  

Az űrkutatás a Föld szolgálatában.A mesterséges égitestek szerepe a 

Föld és a Naprendszer megismerésében. 

Az űrkutatás eredményeinek felhasználása a mindennapi életben, a 

gazdaságban. 

A geoszférák 

földrajza 

 

A föld kialakulása,fejlődése. 

Tájékozódás a földtörténeti időkben. 

A kőzetburok földrajza. 

Földünk gömbhéjas szerkezete a belső gömbhéjak jellemzői. 

A kőzetburok felépítése. 

A lemeztektonika alapjai. A Föld nagyszerkezeti egységei,kialakulása 

A kőzetburokban lejátszódó folyamatok kísérőjelenségei és 

részfolyamatai: vulkánosság, földrengés, gyűrődés, vetődés.  

Az ásványok és kőzetek keletkezése, tulajdonságaik, csoportosításuk. 

A légkör földrajza. 

A légkör anyagi összetétele, szerkezete. 

Az időjárási-éghajlati elemek és változásaik. 

A légkör alapfolyamatai: felmelegedés, csapadékképződés, 

légmozgások. 

Ciklonok, anticiklonok, időjárási frontok, az időjárás-változások hatása 

a mindennapi életre. 

Az általános légkörzés. 

A vízburok földrajza. 

A vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai. 

 A tengervíz tulajdonságai és mozgásai. 

Az óceánok és a tengerek jelentősége, a világtenger természeti 

erőforrásai. 

A szárazföld vizeinek típusai, kapcsolataik gazdasági jeéentőségük. 

A szárazföldi jég.A vízgazdálkodás. 

A talaj földrajza. 

A talaj kialakulása, összetétele a Föld jellemző talajfajtái. 

A talajok ökológiai szerepe, hasznosítása  

A Föld felszínformái. 

A belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében. 

A jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, átalakulásuk. 

A földi szférák környezeti problémái. 

Az éghajlatváltozás, a levegő, a talajok és a vizek szennyeződése, a 

gazdasági tevékenységek környezetkárosító hatása. 

A földrajzi 

övezetesség 

Éghajlati övezetesség. 

A szoláris és a valódi éghajlati övezetek, övek kialakulása, jellemzőik. 
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A földrajzi övezetesség.A forró, a mérsékelt,a hideg övezet és 

tagolódásuk. 

A vízszintes földrajzi övezetesség rendszere. 

Az élővilág, a talaj, a vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól 

függő övezetessége, a természetföldrajzi övezetesség hatása a 

gazdasági életre.a hegyvidék függőleges övezetessége. 

A függőleges és a vízszintes természetföldrajzi övezetesség kapcsolata. 

Népesség és 

településföldrajz 

A Föld népessége. 

A népességszám változásai. 

A népesség összetétele,  eloszlásának területi különbségei. 

A népesség térbeli mozgásai. 

A népességváltozás mutatói. 

Települések a Földön. 

A települések területi elhelyezkedését meghatározó tényezők. 

A településtípusok és jellemzőik. 

A települések szerepkörének, szerkezetének és hálózatának átalakulási 

folyamatai. 

A városodás és a városiasodás 

A világ változó 

és gazdasági 

képe 

A gazdasági élet szerkezetének átalakulása. 

A gazdasági ágazatok fő telepítő tényezői és azok jelentőségének 

változásai. 

A gazdasági szektorok jellemzői, szerepük változásai. 

A világgazdaság jellemző folyamatai. 

A globalizáció, az integrálódás, a regionálisfolyamatok és a 

nemzetgazdaság kapcsolata.  

A világgazdasági szerepkörök történeti és területi változása. 

A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek 

szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. 

. A piacgazdaság. A multinacionális vállalatok szerepe. A termelés, a 

fogyasztás és a kereskedelem kapcsolatai  

A működő tőke és a pénz világa. 

A nemzetközi tőkeáramlás. Az adósságválság. A pénz szerepe napjaink 

világgazdaságában. 

A 

világgazdaságban 

különböző 

szerepet betöltő 

régiók, 

országcsoportok 

és országok 

A gazdasági pólusok. 

Kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban: Kelet- és 

Délkelet-Ázsia, Észak-Amerika, Európai Unió. 

A fejlődő országok. 

Általános problémáik és eltérő fejlettségű csoportjaik, helyük és 

szerepük a világgazdaságban. 

 Egyéb egyedi szerepkörök konkrét példákon 

Benelux-államok, Svájc, Izrael, Egyiptom, Kína, Törökország,  

„olajországok”, „banánköztársaságok”, „adóparadicsomok”, trópusi 

üdülőszigetek. 

Magyarország. 

Helye és szerepe a nemzetközi társadalmi-gazdasági folyamatokban. 

Az A gazdasági rendszerváltásból adódó sajátosságok, gazdaságunk 

jellemző vonásai. Unióhoz történő csatlakozás földrajzi alapjai.  

A globális 

problémák 

A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi 

következményei. 
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földrajzi 

vonatkozásai 

A demográfiai robbanás, az élelmezési válság, a nyersanyag- és 

energiaválság, az urbanizáció környezeti következményei, hatása az 

élet minőségére. 

A különböző geoszférákat ért környezeti károsodás kölcsönhatásai   A 

regionális és a globális környezeti veszélyek összefüggései. A 

környezeti válság elleni összefogás többszintű lehetőségei. 

A harmonikus és fenntartható fejlesztés elve, a megvalósítás korlátai. 

 

 

INFORMATIKA 

 

Témakörök Követelmények 

 

Az informatika 

alapjai 

Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű és más 

számítógépek. Analóg és digitális jelek. Logikai műveletek. 

Az operációs 

rendszer használata 

Állományműveletek: keresés, mozgatás, másolás, létrehozás, 

nyomtatás, törlés, átnevezés, jellemzők beállítása. Biztonsági 

másolat készítése. Törölt állományok visszaállítása. Tömörített 

állomány létrehozása, bővítése. Az operációs rendszer néhány 

jellemzője. Alkalmazás telepítése  és regisztrálása installációs 

anyagról. 

Kommunikáció a 

hálózaton 

Iskolai szolgáltatások és számítógépek használati rendje. Az iskolai 

azonosító képzési szabálya és használata. Saját e-mail cím. 

Elektronikus levelezés funkcióinak használata: levelek 

csoportosítása, szűrése. Az ftp bemutatása. Részletes keresés 

kulcsszavas keresőkkel. 

Algoritmusok és 

adatok 

Algoritmusok készítése, leírása algoritmus-leíró nyelven: 

adatgyűjtési és feldolgozási algoritmusok. Algoritmusok kódolása a 

számítógép számára érthető egyszerű programozási nyelven. A 

programkészítés lépései: feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, 

kipróbálás. Elemi és összetett adatok, karakterek, számok, logikai 

értékek, tömbök. 

Dokumentumkészítés 

számítógéppel 

A szöveg-, illetve képszerkesztő programok fejlett szolgáltatásai. 

Digitális képek alkalmazása. Objektum, táblázat beillesztése. A 

szöveg formázásának lehetőségei: a fejléc-lábléc, az oldalszámozás, 

a lábjegyzet; hasábok kialakítása. Dokumentumok készítése minta 

és feladat alapján. Weboldal készítése webszerkesztővel: szöveg, 

kép, link bevitele. Formázási lehetőségek. Hálózati dokumentumok 

szerkezete. Multimédia-prezentáció. A prezentáció készítésének 

menete. 

Táblázatkezelés A táblázatkezelés alapfunkciói és fogalmai. Függvények, képletek. 

Adattípusok, adatmegjelenítési formák, formázási lehetőségek, 

adatmódosítás. A diagram fogalma. Diagramfajták. 

Problémamegoldás táblázatkezelővel 

Adatbázis- kezelés Keresési és lekérdezési feladatok. Adatállományok. Az adatbázis 

karbantartása 

Könyvtárhasználat Könyvtárismeret: a középiskolai könyvtár raktári rendje, 

szolgáltatásai, könyvtártípusok, könyvtári és egyéb információs 

rendszerek. 
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Dokumentumismeret: kézikönyvek, szakkönyvek és szakmai 

folyóiratok tájékoztató apparátusa. Dokumentumértékelés. 

Tájékoztató eszközök: kézikönyvtár, információkereső nyelvek, 

katalógusok, számítógépes adatbázisok, bibliográfiák. A közhasznú 

tájékozódás forrásai, eszközei 
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A szakmai program végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek 

Iskolánk székhelye rendelkezik mindazokkal a tárgyi feltételekkel, melyeket a vonatkozó 

jogszabály kötelezően előír közismereti, továbbá a zene és tánc képzéshez. 

Az igazgatósági, gazdasági és szervezési csoport irodáin kívül minden tagozat önálló irodával 

rendelkezik. 

Kiszolgáló helységeink: öltözők, hangszer-, kotta-, ruha- és kelléktár, ehhez tároló és 

szállítószekrények rendelkezésre állnak. Jelentős segítséget jelent, hogy a fellépésekhez 

mikrobusz és szállító autó áll rendelkezésünkre.  

A székhelyen kívül jelenleg hét telephelyen működik kihelyezett tagozatunk társastánc, valamint 

hangszeres tanszakokkal. A feltételeket (terem, bútorzat stb.) részben a bérbeadó intézmények, a 

szakmai felszereléseket intézményünk biztosítja.  

 

Oktatást, képzést szolgáló helyiségek: 

- Egyéni és kiscsoportos órák tanterme: 12, 

- Csoportos órák tanterme (40 m2): 3, 

- Zenekari próbaterem (100 m2): 2, 

- Gyakorló szoba: 2, 

- Hangszertár: 1, 

- Tánc és balett termek száma: 5, 

- Jelmez- és kelléktár: 1, 

- Könyvtár – kottatár szoba: 1, 

- Színház és előadóterem: 1. 
 

Igazgatási és közösségi helyiségek: 

- Igazgatói iroda: 1, 

- Igazgató helyettesi iroda: 1, 

- Gazdasági vezetői iroda: 1, 

- Pénztár: 1, 

- Ügyviteli helyiség, titkárság: 1, 

- Tagozatvezetői iroda: 2, 

- Tanári szoba: 3, 

- Raktár: 2, 

- Porta: 1, 

- Aula: 2, 

- Ruhatár: 1, 

- Iskolai büfé: 2, 

- Személyzeti WC szintenként: 1, 

- Tanulói WC szintenként, nemenként: 1, 

- Tanári öltöző, tusoló szintenként: 1. 
 

A helyiségek bútorzata tantermenként: 

- Tanulói asztalok és székek csoportlétszámtól függően, 

- Tanári asztal: 1, 

- Tanári szék: 1, 

- Eszköztartó szekrény: 1, 

- Ruhatároló fogas: 1, 

- Szeméttároló: 1. 
 

A táncterem, balett-terem bútorzata: 

- Tükörrel borított falfelület: 5, 
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- Balett-szőnyeg: 5, 

- Falba rögzített balett-rudak: 5. 

 

A hangverseny és színházterem bútorzata: 

- Szék: 110, 

- Zongora: 1, 

- Zongoraszék: 1, 

- Zenekari karmesterpult: 1, 

- Karmesteri dobogó: 1, 

- Színpadi világítástechnikai berendezés: 1, 

- Erősítő berendezés: 1, 

- Hangszórók: 2, 

- Karbantartó helyiségek: 2. 
 

A helyiségek bútorzata az ügyviteli helyiségekben (összesen): 

- Asztal: 10, 

- Szék: 20, 

- Iratszekrény: 8, 

- Lemezszekrény: 4, 

- Számítógép: 9, 

- Hordozható számítógép: 1, 

- Monitorok: 9, 

- Tintasugaras nyomtató: 2, 

- Lézernyomtató: 3, 

- Fénymásoló: 2, 

- Telefon: 10, 

- Fax: 2. 

 

A helyiségek bútorzata a tanári, tagozatvezetői szobákban (összesen): 

- Asztal: 20, 

- Szék: 40, 

- Naplótartó szekrény: 3, 

- Irattartó szekrény: 6,  

- Ruhásszekrény: 5, 

- Ruhafogas: 5. 
 

A porta bútorzata: 

- Asztal: 2, 

- Szék: 1, 

- Telefonközpont: 1, 

- Irat – postatartó: 1. 

 

Az éjszakai portásfülke bútorzata: 

- Ágy: 1, 

- Éjjeli szekrény: 1, 

- Televízió: 1. 

Eszköz, felszerelés és hangszer- ellátottság  

Ezen a téren is biztosítottak a minimális feltételek. Azzal együtt, hogy a legfontosabb feltételek: 

épület, tantermek biztosítottak, megállapítható, hogy körülményeink, működési feltételeink az 
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állami mecenatúra megszűnése óta stagnálnak, eszközeink amortizálódtak, épületünk állaga egyre 

romlik, anyagi lehetőségeinkből csak a legszükségesebb karbantartásra volt lehetőségünk. 

A nemzetközi hírű cigányzenészképzéshez körülményeink szegényesek.  

A fenntartó Kulturális Alapítvány évről-évre nehezebben tudja biztosítani a tényleges működés és 

a leadott normatíva közötti különbséget. 
 

Eszközök, felszerelések – zenei tagozat (székhely) 

- 60 db hegedű (1/4-es, ½-es, ¾-es, egész) 

- 6 db cimbalom 

- 2 db cselló 

- 10 db nagybőgő 

- 4 db pianínó 

- 2 db zongora 

- 11 db zongoraszék 

- 60 db kottaállvány 

- 9 db metronóm 

- 3 db zenekari pult 

- 3 db hordozható magnó 

- húr-készletek (fogyóeszköz) 

- házi kottatár (kézi könyvtár) 

Eszközök, felszerelések – tánc tagozat (székhely) 

- 5 db pianínó 

- 5 db zongoraszék 

- 4 tükörrel borított falfelület 

- 4 db terem balett-szőnyeggel borítva 

- 5 db terem falba rögzített balett-rúddal felszerelve 

- 3 db CD lejátszó 

- 2 db DVD lejátszó 

- 1 db mikrofon 

- 1 db videomagnó 

- 1 db videokamera 

- 1 db televízió 

- ruha- és jelmeztár 

Eszközök, felszerelések – Karancsság, I. István Általános iskola – telephely, zenei tagozat 

- 4 tanterem egyéni oktatás számára 

- 1 tanterem csoportos oktatás számára  

- 45 db hegedű (1/4-es, ½-es, ¾-es, egész) 

- 1 db cimbalom 

- 1 db zongora 

- 1 db lábzsámoly 

- 1 db zongoraszék 

- 6 db kottaállvány 

- 2 db metronóm 

- 1 db CD lejátszó 

- házi kottatár (kézi könyvtár) 

Eszközök, felszerelések – Karancsság, I. István Általános Iskola – telephely, tánc tagozat 

- táncterem – balett terem (tornaterem) 

- 2 db mobil tükör 

- bordásfal, valamint 2 db mobil balett-rúd 
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- 1 db CD lejátszó 

- 1 db videokamera 

- 2 öltöző-zuhanyzó és WC (fiú, lány) 

- ruhák és jelmezek a fellépés igényei szerint a székhely ruha- és jelmeztárából 

Eszközök, felszerelések – Kerecsend, Magyari Károly Általános iskola – telephely, zenei 

tagozat 

- 4 tanterem egyéni oktatás számára 

- 1 tanterem csoportos oktatás számára  

- 45 db hegedű (1/4-es, ½-es, ¾-es, egész) 

- 1 db cimbalom 

- 1 db zongora 

- 1 db lábzsámoly 

- 1 db zongoraszék 

- 6 db kottaállvány 

- 2 db metronóm 

- 1 db CD lejátszó 

- házi kottatár (kézi könyvtár) 

Eszközök, felszerelések – Kerecsend, Magyari Károly Általános Iskola – telephely, tánc 

tagozat 

- táncterem – balett terem (tornaterem) 

- 2 db mobil tükör 

- bordásfal, valamint 2 db mobil balett-rúd 

- 1 db CD lejátszó 

- 1 db videokamera 

- 2 öltöző-zuhanyzó és WC (fiú, lány) 

- ruhák és jelmezek a fellépés igényei szerint a székhely ruha- és jelmeztárából 

 

Eszközök, felszerelések – Ladánybene, Művelődési Ház – telephely, tánc tagozat 

- táncterem – balett-terem (parkettás színházterem) 

- 2 db mobil tükör 

- Bordásfal, valamint 2 db mobil balett-rúd 

- 1 db CD lejátszó 

- 1 db videokamera 

- 2 öltöző-zuhanyzó és WC (fiú, lány) 

- ruhák és jelmezek a fellépés igényei szerint a székhely ruha- és jelmeztárából 

Eszközök, felszerelések – Vác,  – telephely, tánc tagozat 

- 2 db mobil balett-rúd 

- balett-szőnyeg 

- 1 db CD lejátszó + erősítő hangfalakkal 

- 1 db videokamera 

- 2 öltöző-zuhanyzó és WC (fiú, lány) 

- ruhák és jelmezek a fellépés igényei szerint a székhely ruha- és jelmeztárából 

Eszközök, felszerelések – Sződliget, Sződligeti Általános Iskola– telephely, zenei tagozat 

- 4 tanterem egyéni oktatás számára 

- 1 tanterem csoportos oktatás számára  

- 1 db zongora 

- 1 db lábzsámoly 

- 1 db zongoraszék 
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- 9 db gitár 

- 22 db furulya 

- 6 db kottaállvány 

- 2 db metronóm 

- 1 db CD lejátszó 

- házi kottatár (kézi könyvtár) 

Eszközök, felszerelések – Sződliget, Sződligeti Általános Iskola– telephely, tánc tagozat 

- 2 db mobil balett-rúd 

- balett-szőnyeg 

- 1 db CD lejátszó + erősítő hangfalakkal 

- 1 db videokamera 

- 2 öltöző-zuhanyzó és WC (fiú, lány) 

- ruhák és jelmezek a fellépés igényei szerint a székhely ruha- és jelmeztárából 

Eszközök, felszerelések – Kismarosi Általános Iskola– telephely, zenei tagozat 

- 4 tanterem egyéni oktatás számára 

- 1 tanterem csoportos oktatás számára  

- 1 db zongora 

- 1 db lábzsámoly 

- 1 db zongoraszék 

- 9 db gitár 

- 22 db furulya 

- 6 db kottaállvány 

- 2 db metronóm 

- 1 db CD lejátszó 

- házi kottatár (kézi könyvtár) 

Eszközök, felszerelések – Kismarosi Általános Iskola– telephely, tánc tagozat 

- 2 db mobil balett-rúd 

- balett-szőnyeg 

- 1 db CD lejátszó + erősítő hangfalakkal 

- 1 db videokamera 

- 2 öltöző-zuhanyzó és WC (fiú, lány) 

- ruhák és jelmezek a fellépés igényei szerint a székhely ruha- és jelmeztárából. 

Eszközök, felszerelések – Dány, Általános Iskola – telephely, tánc tagozat 

- tornaterem 

- 2 db mobil tükör 

- Bordásfal, valamint 2 db mobil balett-rúd 

- 1 db CD lejátszó 

- 1 db videokamera 

- 2 öltöző-zuhanyzó és WC (fiú, lány) 

- ruhák és jelmezek a fellépés igényei szerint a székhely ruha- és jelmeztárából 
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TÁNCTAGOZAT 

IV. Helyi tanterv - Tánctagozat 

A művészeti nevelés személyiségfejlesztés feladatai 
 

A művészeti nevelés-oktatás rendívül széles skálával, eszközzel rendelkezik a tanulók 

személyiségének fejlesztésében. Iskolánkban a személyiségfejlesztés, az alapfokú és középfokú 

művészetoktatás pedagógusainak közös feladata. Ezért rendkívül fontos, hogy a két szint 

összehangolja ez irányú pedagógiai tevékenységét.  

A pedagógiai alapelvek elérését meghatározó célrendszer csak konkrét feladatok elvégzésével 

valósulhat meg.  

Fontosnak tartjuk a sikerélményt a tanulás folyamatában, ezért előtérbe helyezzük a dicséretet, 

jutalmazást. Pozitív példák bemutatásával kívánjuk megszilárdítani tanulóinkban a színvonalas 

művészeti munka, az alkotás becsületét, pozitív jellemvonások elfogadását, követését; és a negatív 

erkölcsi eszmék elutasítását. Többek között ezért tartjuk fontosnak, hogy olyan pedagógusok 

tanítsanak iskolánkban, akik megjelenésükkel, következetes nevelési elveikkel, élvezetes 

óravezetésükkel, bemutatásaikkal, előjátszásaikkal pozitív példát adnak, s fejlesztik a tanulók 

kreativitását. Iskolánkban jól felkészült pedagógusok, művész tanárok vesznek részt ebben a 

munkában. 

Célunk: Hogy minden tantárgyon, művészeti órán, foglalkozáson keresztül kreatív, kulturált, a 

környezet esztétikai értékeit felismerő, óvó; és a környezetét, embertársait, alkotó módon 

befolyásoló személyiségek formálása, nevelése történjen. Fontos feladatnak tekintjük a reálisan 

megvalósítható célok elérésére való ösztönzést, ezzel megóvva a tanulót az estleges ”színpadi” 

kudarctól. Ugyanakkor motiváljuk a bemutatkozás, versenyzés illetve más tanszakokkal történő 

együttműködés lehetőségére, mely az egyéni és kollektív sikerélményeken keresztül 

személyiségjegyeinek kialakulását segíti elő. 

Ezen személyiségfejlesztő jegyek és feladatok erősítésének és elmélyítésének érdekében néhány 

”differenciált”, egyénre szabott, komplex, többirányú művészeti alapképesség és készség 

kialakítására dolgoztunk ki programot. 

Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk közösségi rendezvényeinkre, ünnepségeinkre, 

amelyek fontos színterei az érzelmi nevelésnek. 

 

Művészeti nevelés közösségfejlesztési feladatai 
 

A művészeti nevelés-oktatás rendkívül alkalmas arra, hogy érzelmi kötődést, együttműködést, 

kommunikációt alakítson ki a tanulók között. Az együttmuzsikálás, a tánc lehetőséget teremt arra, 

hogy a célok, eredmények eléréséért, a sikerért különleges erőfeszítést, kapcsolatot, teherviselést 

alakítson ki a résztvevőkben. A kollektív élmény sok esetben sokkal erősebb motiváló tényező, 

mint az egyéni erőkifejtés.  

A tanulás kezdeti éveiben a tanulók jelentős részénél az egyéni siker és élmény elérésére kevesebb 

az esély, ugyanakkor egy zenekarban, kamarazene csoportban, tánckarban való közös munka 

magas színvonalú művészi produkció megvalósítására ad lehetőséget. Ezért iskolánkban 

különösen nagy figyelmet fordítunk a közös együttesi munka, gyakorlás lehetőségének 

megteremtésére. Már az első osztályban lehetővé tesszük, különösen a tánctanszakokon a közös 

táncprodukciók, koreográfiák, gyermekjátékok betanítását, előadását. A zenei tanszakokon a 2. 

évtől megkezdjük a társas zenélés, a zenekari munka alapkészségeinek kialakítását. 
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A közösségi nevelés megvalósulását segítik elő iskolai fórumaink és ünnepélyeink. Minden évben 

megrendezzük a tanévzáró gálát, ahol csoportjaink megismerhetik egymás teljesítményeit. Minden 

tanévben megjutalmazzuk a legjobb művészeti osztályainkat, közösségeinket. A tagozatok minden 

évben megrendezik karácsonyi ünnepségüket, ahol a tanulók egymást megajándékozzák. A 

közösségi nevelést szolgálják hazai és külföldi vendégszereplések, amelyek különösen ösztönzik 

a tanulókat közös erőfeszítésre, helytállásra.  

A közösségi nevelés érdekében kifejtett nevelői munka gyümölcse a vidéki koncertturné-

előadássorozat, melyet rendszeresíteni szeretnénk, hiszen az iskolán kívül rekedt cigány és nem 

cigány tanulók nevelése számunkra fontos feladat. 

Ennek a nevelésnek az eredménye jól érzékelhető, amikor a zene és tánctagozat növendékei együtt 

lépnek színpadra. Ilyenkor egyetlen nagy erősen dobogó szívvé válik ez a művészcsapat és a 

felhangzó tapsban kovácsolódnak eggyé, egy igazi KÖZÖSSÉGÉ. Ezt a közösségi szellemet 

ismertetik és osztják meg a velük hasonló korú tanulókkal ezeken a koncertelőadásokon, itt és így 

juttatják el, adják át azt a különös, összetartozás érzést, amivel egy lelkileg fogékony gyerekcsapat 

egy közösséggé tud válni. 

A tudatalattiban akkor és ott az előadás pillanatában élik át, az alkotás és a siker magasztos érzését, 

mely csak később fog tudatosulni az előadókban a közös egységbe tartozás pozitívumaként, a 

hallgatóságban pedig, az „odatartozni” akarás gondolataként 

 

Művészeti tehetséggondozás feladatai 
 

Az összetett feladatokra, többcélú képzésre létrehozott intézményünk csak akkor tud megfelelni 

átfogóan feladatainak, ha kiemelt figyelmet fordít a beiskolázást megelőzően a tehetségkutatásra. 

Iskolánk alapfunkciója a tehetségkutatás, tehetséggondozás.  

Fontos célkitűzésünk, hogy az alapfokú tagozatra felvett tanulók az alapfok elvégzése után a 

szakképzés évfolyamain folytassák tanulmányaikat. Ezzel nevelés-oktatásunkat, pedagógusaink 

munkáját át kell hatnia a tehetségfejlesztés és tehetséggondozás mindennapi feladatainak. 

Egy ember, egy gyermek sem hasonlít egymáshoz, és főleg nem rendelkezik azonos készségekkel, 

még a tehetségesnek minősített és felvételi vizsga alapján felvett tanulóink között is viszonylag 

nagy különbségek lehetnek készségekben, képességekben. Ezért rendkívül fontos, hogy a felvett 

új tanulóink készségeit, képességeit, személyiségük legfontosabb jegyeit, tulajdonságait 

pedagógusaink megismerjék. Ennek ismeretében differenciált képzési tervet készítsenek az egyes 

tanulókra lebontva. Csak a differenciált képzéssel érhető el egyrészt esetleges hiányosságok, 

lemaradások pótlása, valamint a kiemelkedő tehetségek akadálymentes fejlődésének 

kibontakoztatása. 

E pedagógiai szemlélet és módszer megvalósításához igyekszünk minden feltételt, és támogatást 

biztosítani. Mind az alapfokra, mind a középfokra járó tanulóink számára a szakmai képzési időn 

túl, tanáraink további gyakorlásokat iktatnak be.  

Biztosítjuk tanulóinknak a tanulmányi versenyeken, fesztiválokon való részvételt. Különösen a 

verseny előtti időszakban a felkészülések napi gyakorlásokat, próbákat igényelnek, amelyhez 

ugyancsak biztosítja iskolánk a megfelelő óraszámot.  

Különleges lehetőséget jelent tanulóink számára, hogy évről-évre meghívunk neves cigány 

származású művészeket, országos hírű cigányprímásokat, akik kurzusszerűen foglalkoznak 

tanulóinkkal és nem egy esetben, közös muzsikálásban vesznek részt. A táncosok részére minden 

nyáron szakmai tábort szervezünk, amely intenzív gyakorlási lehetőséget és felkészülést biztosít a 

következő tanév feladataira. 
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A művészet és a pedagógia kapcsolata 
 

Az iskolában folyó nevelés-oktatás két művészeti területet, a zeneművészet és táncművészet alap- 

és középfokú oktatását foglalja magába. 

Legalapvetőbb célunk a művészetek szeretetének, értésének és művelésének megalapozása a két 

művészeti ágban. Ugyancsak fontos célunk a művészeti szakoktatás, szakiskolánk folyamatos 

tanulói utánpótlásának biztosítása. 

Ahhoz, hogy művészetoktatásunk tudatos és megalapozott legyen, minden pedagógusnak ismernie 

kell a művészeti nevelésben rejlő általános célokat és lehetőségeket. A művészeti nevelés-

oktatásnak legfontosabb célkitűzése, hogy a művészeti nevelés sajátos lehetőségeivel, eszközeivel, 

konkrét művelésével harmonikus, érzelmileg gazdag, kreatív, és kultúrált embereket neveljünk.  

A művészetoktatásban rejlő személyiségfejlesztő, értékteremtő tulajdonságok, készségek, 

kialakításával, elsajátításával el kell érni, hogy a tanulók: 

• sajátos, speciális művészeti ismeretekkel, készségekkel rendelkezzenek, amelyek lehetővé 

teszik a tanulás során a rendszeres alkotó művészeti tevékenység során az interpretálással, 

a színpadi előadással együtt járó pozitív élmények átélését – az alkotás és siker örömét, a 

szépség, az esztétikum katarzisát. 

• olyan magatartási attitűdökkel és szokásokkal rendelkezzenek, amelyek biztosítékot 

jelentenek arra, hogy a művészetek befogadása, értése, művelése iránti nyitottság, 

érdeklődés ne szakadjon meg az alapfokú művészeti iskola tanulmányai befejeztével. 

• megismerjék nemzeti kultúránk értékeit. 

• felismerjék hovatartozásukat, művészeti tanulmányaik által erősödjön a kisebbséghez 

tartozó tanulók identitástudata. 

• megismerkedjenek az egyetemes művészet terén, de különösen a választott művészeti 

ágban a legfontosabb, és legnagyobb hatású értékes alkotásokkal. 

A művészeti nevelés-oktatás speciális cél- és eszközrendszerével számtalan lehetőséget biztosít, 

segíti és kiegészíti a nevelés olyan területeit, mint az: 

• értelmi nevelést (pl.: megfigyelő képesség fejlesztése, összefüggések felismerése, lényeg-

kiemelés, logikai kreatív gondolkodásmód fejlesztése, olvasási, számolási készség 

megerősítése). 

• érzelmi, akarati nevelést (pl.: helyes önbecsülés, dönteni tudás). 

• erkölcsi nevelést (pl.: kötelesség, felelősségvállalás, kitartás, bátorság). 

• közösségi nevelést (pl.: egymásért való felelősség érzése, egymás segítése a közös siker 

elérésében; társunk eredményeinek, tudásának elismerése). 

• testi-fizikai nevelést (pl.: táncon keresztül a fizikai állóképesség fejlesztése). 

Az iskolánkban folyó művészetoktatásnak nagy jelentőséget tulajdonítunk, és fontos célnak 

jelöljük meg a tanulók szocializációját, a szociális és társadalmi hátrányok ledolgozását. 

Vidéki telephelyeink fejlesztésével, belépésével feladatunknak tekintjük a befogadó oktatási 

intézmények, illetve a település kulturális életében, hagyományőrzésében való aktív 

szerepvállalást, valamint a szabadidő hasznos eltöltésének kialakítását.  
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V. TÁNCMŰVÉSZETI ÁG - KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS 

54 212 09 Színházi táncos - KIFUTÓ rendszerű képzés  

A középfokú táncoktatás célja, szakmai követelményei iskolánkban 

 

Intézményünkben a középfokú táncoktatás célja: olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és 

gyakoroltatása, amelyek felkészítik a tanulót a táncos szakmai követelmények teljesítésére, 

képessé teszik a középfokú szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására. A képzés OKJ-s 

szakvizsgával zárul. 

 

Szakmai követelmények: 

 

A tanuló ismerje a tánctörténet tárgykörben 

• a tánc kialakulásának történetét, 

• a tánc fejlődését, 

• a balettművészet kialakulását és körülményeit, a balett fejlődésének útját, 

• a táncművészet egyetemes és hazai irányzatait, kiemelkedő reprezentánsait, 

• a tánc stíluskorszakait és azok legfőbb jellemzőit az adott korszakon belül, 

• a tánc és zene kapcsolatát, valamint a táncművészetnek a többi művészeti ághoz való 

viszonyát, 

• a tánc és a színház kapcsolatát, különösen a balettművészet történetét napjainkig, 

• napjaink táncművészetének jelentős eseményeit. 

 

A színházi táncos ismerje 

• a történelmi korok táncainak jellegzetességeit, 

• az opera, az operett, a musical és a jazz műfajához tartozó stílusjegyeket. 

 

A tanuló ismerje a balett-elmélet tárgykörben 

• a balett szakkifejezéseit, azok jelentését, leírását, kiejtését, 

• a gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztésének módszereit, és legyen képes azok koordinált 

bemutatására, 

• a helyes zenei beosztást, 

• a lépések helyes végrehajtásához szükséges alapszabályokat. 

 

A szakmai gyakorlat területén belül a tanuló rendelkezzen magas fokú tánctechnikai tudással és jó 

előadói készséggel, valamint ismerje: 

• a klasszikus balett alaplépéseit, 

• a lépéskombinációk végrehajtásának szabályait, 

• a folyamatos koordináció megvalósításának feltételeit, 

• a harmonikus, esztétikus kivitelezés módjait, 

• a művészi kifejezőeszközök felhasználási lehetőségeit, 

• a szerepformálás táncszínpadi alaphelyzeteit, 

• a magyar és más népek táncainak alaplépéseit, 

• a történelmi korok táncainak alaplépéseit, térformáit és jellemző stílusjegyeit, 

• az új szakmai törekvéseket. 

 

A tanuló legyen képes a klasszikus balett tárgykörben 

• megszerzett ismereteit használni, alkalmazni, integrálni, 
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• a balett lépésanyagának kombinációs, gyakorlatsorokká fűzött formáját önállóan 

bemutatni, 

• hosszabb gyakorlatsorokat könnyedén végrehajtani, 

• nehezebb technikai elemeket összehangolni, 

• a partnerrel vagy a csoporttal együttműködni, 

• a zene és tánc összhangját betartani, 

• előadói képességével, mozgásstílusával önálló színpadi szóló, vagy kartáncosi 

feladatokat végrehajtani. 

 

A tanuló ismerje az emelés tárgykörben 

• a „pas de deux” lépésanyagát, a „pas de deux par terre”-t (a földön); a forgásokat, a 

folyamatos és lendületes emeléseket, 

• a partnerrel való együtt táncolás szabályait. 

• Legyen képes a nő – férfi tánckettős etűdökké fűzött feladatsorainak esztétikus előadására. 

 

A tanuló ismerje a színpadi tánc különböző ágazatainak 

• klasszikus, karakter és modern technikára épülő megjelenésért, valamint a történelmi korok 

táncait és ezek leggyakrabban használt stilizált formáit. 

• Legyen képes a tánc meggyőző színpadi megjelenítésére. 

 

A tanuló rendelkezzen alapvető színjátszási készséggel. 

Legyen képes 

• egyszerű szituációkban különböző hangulatok megjelenítésére, 

• jól artikulált kiejtéssel és megfelelő előadással különböző szerepek megtanulására, 

• a színpadi jelenet egységének tudatosítására, dramaturgiai ívének megteremtésére, 

• a műfaji különbségek és jellegzetességek felismerésére és alkalmazására. 

 

A tanuló legyen képes a néptánc tárgykörben 

• a néptánc formanyelvén komponált, illetve az autentikus táncnyelvezetre épülő 

koreográfiák előadására, 

• magyarországi táncok, tánctípusok, eredeti táncfolyamatok elsajátítására, 

• magyarországi nemzetiségi táncok, táncdialektusok, stílusrétegek megismerésére, 

• más népek táncai jellegzetes eltéréseinek felismerésére, alkalmazására. 

 

A színházi táncos a fentieken kívül 

• tudja a történelmi korok táncainak alaplépéseit, etűdbe foglalt alkalmazását, a reneszánsz, 

a barokk, a XIX. századi európai táncok, valamint magyar úri táncok motívumainak 

felhasználásával; 

• legyen képes a tánc különböző ágazatainak klasszikus, karakter és modern technikára épülő 

koreográfiák előadására; valamint szólistaként és kartáncosként az adott műfaj komplex 

feladatainak megoldására. 

 

A modern táncos a fentieken kívül 

• ismerje a XX: században megjelenő és önálló műfajként kiteljesedő tánc formanyelvét, 

mozdulatelemeit, irányzatait; 

• legyen képes a mai élet jellemző tánc- és mozdulatszférájából a meghatározó, jellemző 

elemek kiválasztására; a műfaj új esztétikai értékeinek bemutatására. 

 

A néptáncos a fentieken kívül 
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• rendelkezzék a tanult műfaj lépésanyagának, táncrendjének ismeretével, 

• legyen képes a kijelölt tánc anyagból és a feldogozott néptánc anyagból koreográfia vagy 

koreográfiai részlet bemutatására; valamint az előírt tananyagból egy részlet szabadon 

variált, stílusos előadására. 

Kerettanterv  

Tanulóinkat a 2013/2014 tanévtől az állam által elismert szakképesítések szakmai 

követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet alapján az 54 212 09 OKJ 

számú Táncos Színházi táncos szakképesítésre készít fel kifutó rend szerint. 

 

A szakképzés jogi háttere  

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, 

 – az 54 212 09 Táncos Színházi táncos szakmairány szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet alapján készült.  

 

A szakképesítés alapadatai  

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09  

A szakképesítés megnevezése: Táncos Színházi táncos szakmairány  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció  

Ágazati besorolás száma és megnevezése: -  

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év  

Elméleti képzési idő aránya: 15% Gyakorlati képzési idő aránya: 85%  

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai 

gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi 

és nyári koncertek, fellépések, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is.  

 

A szakképzésbe történő belépés feltételei  

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában, párhuzamos 

oktatás esetén 8. évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.  

Bemeneti kompetenciák: -  

Szakmai előképzettség: -  

Előírt gyakorlat: - 

 

 Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek  

 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

/Arányos testalkat, egyenes tartás, kifejező arc, megnyerő fellépés, jó alak, 

hosszú végtagok, megfelelő tágság, rugalmasság, biztos tempó és 

ritmusérzék, megfelelő mozgáskoordináció és mozgásemlékezet./ 
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Szakmai alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A szakmai alkalmassági vizsga tartalma és módja: 

 

A szakmai alkalmassági vizsga felvételi bizottság előtt történik, melyek tagjai a tagozat szakmai 

tanárai. A bizottság elnöki tisztét a mindenkori tagozat vezető látja el. A felvételin a 

felvételiztetők 0-30 pont között értékelik a látottakat. 

A felvételi vizsgáig megszerzett táncos ismeretekről szóló bizonyítványokat, okleveleket, érmeket, 

stb. a felvételi bizottság figyelembe veheti, de nem köteles azt a felvételin nyújtott teljesítménybe 

beszámítani. 

 

A felvételin a tagozat pedagógusai által összeállított, bemutatott feladatok kerülnek értékelésre, 

önálló produkció bemutatása nem szükséges, de lehetséges és ajánlott. A felvételi feladatok a jelölt 

adottságait, ritmusérzékét, mozgáskoordinációját, mozgásemlékezetét, éneklési készségét, fizikai 

állapotát, szakmai érdeklődését, pályaválasztásának komolyságát vizsgálják. Minden felvételiző, 

a választott táncműfajtól függetlenül, ugyanazt a feladatsort végzi el. 

A felvételi három fordulós: nagycsoportos megtekintés, kiscsoportos megtekintés, egyéni 

elbeszélgetés. A felvételire a tagozat által előírt öltözetben kell megjelenni, s az általános iskolai 

ellenőrzőt, tájékoztatót, Ezen érték alapján rangsorolják a jelölteket. 

 

A középfokú művészetoktatás értékelési rendje, osztályozás, felsőbb osztályba 

lépés, javítóvizsga 

 

Évközi értékelések: 

Év közben a szaktanárok az órai teljesítményeket érdemjegyekkel értékeli. Minden hónapban 

minimum egy érdemjegyet kötelesek adni. Minden elméleti és gyakorlati tárgyból a tanulók 

negyed-, féléves és a tanév végi vizsgán adnak számot tudásukról, felkészültségükről. 

Az osztályzatok kialakításánál a tanuló egész évben nyújtott teljesítménye mellett fontos szempont 

a vizsgán nyújtott teljesítmény. Elméleti tárgyakból szóbeli felelet, illetve írásbeli feladatok 

(feladatlap, teszt, dolgozat, stb.) alapján győződünk meg tudásukról. Az értékelés az osztályozás 

mellett szóbeli, esetleg írásos értékelés is. Az értékelésnél használt dokumentumok a tanév 

folyamán és félévkor: tájékoztató füzet, napló, illetve írásos feladatlap, tesztlap. Tanév végén az 

előbbi felsoroláson kívül törzslap és bizonyítvány. 

 

Az érdemjegy megítélése félévkor és az év végén: 

 

A 20/2012. EMMI rend.  7. § (1) bekezdésének ai) pontja szerint az iskola pedagógiai programja, 

konkrétan az iskola helyi tanterve határozza meg az iskolai beszámoltatás, az ismeretek 

számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és 

minősítésének követelményeit, továbbá - jogszabály keretei között - a tanuló teljesítménye, 

magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. 

Szakmai elmélet: 

A tanuló a félévi érdemjegyek alapján kap egy osztályzatot, plusz a félévi záróvizsgára kap egy 

osztályzatot, tantárgyanként. E két osztályzat átlaga alapján kap egy érdemjegyet, melyet a 

szakmai tantestület osztályozó értekezlet keretén belül állapít meg. Ha a két részjegy valamelyike 

elégtelen, úgy a félévi érdemjegye is elégtelen. A félévi elégtelen osztályzat nem jelenti a tanév 

sikertelenségét. 



166 

 

Év végén a tanév során kapott összes érdemjegyeinek átlaga, az első és második félév végi 

vizsgajegyei alapján számított átlag alkotja az osztályzatot. Amennyiben a három részjegyből kettő 

elégtelen, vagy a három részjegy átlaga nem éri el a 2,00-t, úgy az év végi érdemjegy elégtelen. 

Szakmai gyakorlat: 

 

A tanuló a félévi érdemjegyek alapján kap egy osztályzatot, plusz a félévi záróvizsgára kap egy 

osztályzatot, tantárgyanként. E két osztályzat átlaga alapján kap egy érdemjegyet, melyet a 

szakmai tantestület osztályozó értekezlet keretén belül állapít meg. Ha a két részjegy valamelyike 

elégtelen, úgy a félévi érdemjegye is elégtelen. A félévi elégtelen osztályzat nem jelenti a tanév 

sikertelenségét. 

Év végén a tanév során kapott összes érdemjegyeinek átlaga, az első és második félév végi 

vizsgajegyei, plusz a színpadi vizsgajegye alapján számított átlag alkotja az osztályzatot. 

Amennyiben a négy részjegyből három elégtelen, vagy a négy részjegy átlaga nem éri el a 2,00-t, 

úgy az év végi érdemjegy elégtelen. 

Amennyiben a vizsgákon a növendék önhibáján kívül nem tud részt venni, úgy a vizsgajegy 

elégtelen, de a félévi, v. év végi osztályzata ne feltétlenül elégtelen, az átlagszámítás adta lehetőség 

miatt. Amennyiben a vizsgát önhibájából mulasztotta, úgy félévi, v. év végi osztályzata 

automatikusan elégtelen. 

Akinek év végén szakmai gyakorlatból elégtelen osztályzata van, köteles szakmából évfolyamot 

ismételni. 

 

Tehát, amennyiben a vizsga műsor érdemjegye elégtelen, akkor a félévi vagy év végi osztályzat 

elégtelen, függetlenül az addig megszerzett osztályzatokról. Az értékelést több kolléga végzi, hogy 

a szubjektivitást elkerüljék.  

 

Adható érdemjegyek az alapfokú művészetoktatásban, a szakgimnáziumi valamint, 

szakközépiskolai (kifutó) oktatásban: 

     5 (jeles) 

     4 (jó) 

     3 (közepes) 

     2 (elégséges) 

     1 (elégtelen) 

 

Az értékelés, osztályozás szempontjai: 

Jeles (5) adható annak a tanulónak, aki a tanév folyamán egyenletesen magas színvonalú munkát 

végzett, a tanterv által előírt tananyagot elvégezte, a vizsga anyagot technikailag, stílusában magas 

színvonalon előadta. 

Jó (4) adható annak a tanulónak, aki a tanév folyamán egyenletes munkát végzett, a tanterv szerint 

előírt tananyagot elvégezte. A vizsgaanyagot jelentéktelen hibákkal, de technikailag, stílusában 

elfogadható minőségben adta elő. 

Közepes (3) adható annak a tanulónak, aki a tanév folyamán változó színvonalú munkát végzett, 

az előírt tananyagot nagyrészt elvégezte, de kifogásolható módon, bizonytalanul adta elő. 

Elégséges (2) adható annak a tanulónak, aki a tanév folyamán megbízhatatlanul, hanyagul 

dolgozott, az előírt tananyagot, technikai követelményeket gyenge színvonalon teljesítette. 

Elégtelen (1) osztályzatot kell adni annak a tanulónak, akinek úgy a félévi, év végi munkája, mint 

a vizsgán nyújtott teljesítménye értékelhetetlen. 

 

Felsőbb osztályba lépés és év végi vizsgára bocsátás feltételei: 
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• A tanuló fizikai megjelenése, külalaki attitűdje a meghatározott kritériumoknak megfelelő 

legyen. 

• A szakmai órákról 33%-ot nem meghaladó igazolt hiányzás. Kivételt képez a szakmai 

tantestület által elbírált, engedélyezett kikérő bemutatása. 

• A féléves és év végi vizsgákra bocsátás feltétele a negyedéves vizsgák teljesítése. A 

negyedéves vizsgák súlyozottan beszámítanak a félévi és év végi jegyek 

meghatározásakor. 

• Az év folyamán szakmai bemutatókon való aktív részvétel. 

• A szakmai gyakorlat teljesítése. 

 

Szakmai gyakorlat 2013/14 tanévtől 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai 

gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi 

és nyári koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is. 

A szakmai gyakorlat igazolása az ellenőrző könyvben történik. Az egyes feladatok (gyakorlatok) 

teljesítését a szakmai tárgyakat oktató tanárok, együttes vezetők, gyakorlatvezetők, a rendezvény 

ajánlat estén osztályfőnök igazolja aláírásával. 

Az összefüggő szakmai gyakorlat a következő részekből áll: 

- az iskola által szervezett nyári szakmai gyakorlaton való megjelenés (40óra/évf.) 

- a szakmai tanárok által összeállított hat, nem a szorgalmi időszakon kívüli időszakban történő 

szakmai rendezvény közül, legalább négyen való megjelenés. A hat rendezvény közül kettőt 

kötelező jelleggel a szakmatanárok. 

Sikertelen évet jelent az is, ha valaki az összefüggő szakmai tanulmányi gyakorlatát nem teljesíti! 

 

Eltanácsolás 

Amennyiben a növendék szakmai elméleti és gyakorlati fejlődése önhibájából /pl. igazolatlan 

mulasztások, mulasztások, fegyelmezetlenségből adódó ismerethiány, az órai munka hanyag 

végzése, önkontroll hiánya …/ nem megfelelő, s hiányosságok pótlását adott időre nem végzi el, 

ill. a képzés tempójához nem illeszthető készség – képességbeli hiányok jelennek meg, melyek 

zavarják az osztályban folyó munkát, veszélyeztetik a tanuló mentális és egészségügyi épségét, 

valamint más növendékek jogát a tanuláshoz, s a pályán való elhelyezkedés esélyét, a növendéket 

a szakmai tantestület a szülővel való egyeztetés után eltanácsolhatja. 

 

Tanórán kívüli szakmai tevékenységek  

A képzés tökéletesebbé tételének érdekében, illetve a közösségben történő személyiségfejlesztés 

miatt szorgalmazzuk : 

- tanulmányi kirándulások (országos, szakmai) 

- nyári gyakorlatok, tanfolyamok 

- versenyek szervezését, ill. az ezeken való megjelenést. 

 

Törekszünk arra, hogy szervezett formában megtekinthessük a szakma jelentősebb eseményeit 

városi, megyei és országos szinten (pl: Opera és Erkel színház előadásainak, főpróbáinak 

látogatásával) 

 

Figyelemmel kísérjük, az új rendezésű programokon megjelenünk, tehát kiemelten kezeljük azokat 

a korosztályainknak megfelelõ szóló, kiscsoportos és csoportos versenyeket, melyeken jelöltjeink 

egyrészt színpadi rutint, másrészt szakmai ismereteket szerezhetnek  Az ezeken való megjelenést 

lehetőségeink szerint anyagilag is támogatjuk. 
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A 9-12 évfolyam 37. tanítási hetén iskolai vizsgakoncertet szervezünk tanulóinknak. A 13. 

évfolyam Színpadi vizsgakoncertjét az OKJ vizsga,- és követelmény rendszerének megfelelően 

szervezzük. 

 

A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak 

megfelelő végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt. 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és 

előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló, vagy 

kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs- modern tánc, a 

néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc 

együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti 

tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy 

vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el. 

 

A szakképesítéssel rendelkező képes: 

 

➢ próbarendet értelmezni 

➢ fizikálisan és mentálisan felkészülni a gyakorlatokra, próbákra és előadásokra 

➢ gyakorlaton részt venni 

➢ próbán részt venni 

➢ új darabot betanulni 

➢ régi darabot felújítani 

➢ markírozni (lejáró próbán részt venni) 

➢ színpadot bejárni 

➢ főpróbán részt venni 

➢ előadásban részt venni 

➢ vendégszereplésen, tájelőadáson, turnén részt venni 

➢ mindenütt és mindenkor ugyanolyan intenzitással táncolni 
 

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.4. Az 54 212 09 azonosító számú, Táncos szakképesítés Színházi táncos 

szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által 

elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti 

4.4.1. azonosító 

száma 

megnevezése  

4.4.2. 10722-12 Előadó-művészeti tevékenység 

4.4.3. 10726-12 Színházi tánc 

4.4.4. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.4.5. 11499-12 Foglalkoztatás II.  

4.4.6. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 
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VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga 

eredményes letétele. 

Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak 

szerint teljesített tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - 

egyenértékűek az adott követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

2. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 
 

 A B C 

5.2.4. Az 54 212 09 azonosító számú, Táncos szakképesítés Színházi táncos szakmairány 

megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

5.2.4.1. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.4.2. 10722-12 Előadó-művészeti tevékenység gyakorlati/szóbeli 

5.2.4.3. 10726-12 Színházi tánc gyakorlati/szóbeli 

5.2.4.4. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

írásbeli 

5.2.4.5. 11499-12 Foglalkoztatás II.  írásbeli 

5.2.4.6. 11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

írásbeli 

 

Az 54 212 09 azonosító számú, Táncos szakképesítés Színházi táncos megnevezésű 

szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) (1) A vizsgafeladat megnevezése: Klasszikus balett 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsga csoportosan történik. Technikailag emelkedő nehézségi 

fokú, több gyakorlatsorból álló gyakorlategységek bemutatása rúdnál. Különböző karakterű, 

dinamikájú, és zenei beosztású jellegzetes elemekből álló középen végrehajtható 

gyakorlategységek bemutatása középen. Kis- és nagy ugráskombinációkat alkalmazó gyakorlatok, 

forgáskombinációk bemutatása. Gyakorlatkombinációk spicctechnika felhasználásával 

(lányoknak). 

A vizsgafeladat időtartama: 70 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 35 % 

A) (2) A vizsgafeladat megnevezése: Színpadi tánc 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó férfi-női tánckettőst mutat be, etűdök formájában 

megfogalmazott gyakorlatsorok alkalmazásával 

• hajlásokat, forgásokat, egyensúlygyakorlatok alkalmazásával 

• folyamatos emelésgyakorlatokat lendületi segítség nélkül 

• lendületet igénybevevő emelésgyakorlatokat 

• pózváltást emelés közben 

 

Szaktanár által összeállított etűdöket, koreográfiákat mutat be csoportosan, melyek alkalmazzák 

a történelmi táncok, a modern tánc, a néptánc lépésanyagát, jellegzetességét, stílusjegyeit, 

technikáit 

 



170 

 

A vizsga során a tanuló mozgáskoordinációjáról (testi ügyesség), precizitásáról, 

egyensúlyérzékéről, állóképességéről tesz bizonyságot kontrollálva önmagát és igazodva társaihoz 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 25 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Színpadi vizsgafeladatok 

A vizsgafeladat ismertetése: Színpadi előadás keretében betanult kompozíciók, koreográfiák 

előadása egyéni, páros vagy csoportos formában. A vizsgázó külső megjelenésén túl számot ad 

színpadi szerepformálási képességéről, előadókészségéről, stílusérzékéről, harmonikus 

mozgáskoordinációjáról, interperszonális rugalmasságáról 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 % 

A vizsgafeladat időtartama: 180 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 80 % 

 

Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: - 

A vizsgafeladat ismertetése: - 

A vizsgafeladat időtartama: - 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: - 

 

Szóbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Tánctörténet. Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján 

összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre 

A vizsgafeladat ismertetése: A tánc kialakulásának története, fejlődése, a színpadi táncművészet 

és a balettművészet kialakulási körülményei, fejlődése. A tánc stíluskorszakai, legfőbb jellemzői, 

a táncművészet egyetemes és hazai irányzatai, kiemelkedő reprezentánsai, új szakmai törekvések. 

A tánc, zene és színház kapcsolata és a táncművészetnek a többi művészeti ághoz való viszonya, 

egymásra gyakorolt hatása. A vizsga során felmérhető a tanuló általános tanulóképessége, a 

szakma története iránti érdeklődése, áttekintő képessége, lényegfelismerése, kommunikációs 

képessége 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 50 % 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Balett elmélet 

A vizsgafeladat ismertetése: A klasszikus balett szakkifejezései, azok jelentése, leírása, kiejtése. 

A gyakorlatok, gyakorlatsorok szerkesztésének módszereinek alkalmazása és koordinált 

bemutatása, a lépések helyes végrehajtásához szükséges alapszabályok. A szóbeli vizsga során 

felmérhető a vizsgázó fogalmazókészsége, absztrakt (elméleti) gondolkodása, áttekintő képessége, 

lényegfelismerése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 20 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 50 % 

A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (felkészülési idő 40 perc, válaszadási idő 20 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 % 
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5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 

használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

 

A gyakorlati vizsgatevékenység két fő részből áll: a próbatermi vizsga a téli vizsgaidőszakban, a 

színpadi vizsga a tavaszi időszakban kerül lebonyolításra minden szakmairány esetében. 

Párhuzamos oktatás esetén a szakképzési évfolyamok száma: 5 év/6 év 

Kortárs-, modern táncos, Néptáncos, Színházi táncos szakmairány 5 év/3600 óra 

A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni 

évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két évfolyamos képzés 

első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, tantárgyi 

rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes 

óraszámával. 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 

 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával 

 
évfolyam 9. évfolyam 10. 

évfolyam 

 

11. 

évfolyam 

 

12. 

évfolyam 

 

13. 

évfolyam 

 

hetek száma 36 36 36 32 32 
heti szakmai 

óraszám a heti 

40 órás szki 

kerettanterv 

szerint 

11 12 13 16 31 

NAT 

művészeti óra 
 1    

szabad sáv 4 4 4 4 4 
heti szinten 

szakmai 

képzésre 

fordítható 

óraszám 

15 17 17 20 35 

éves óraszám 540 612 612 640 1120 
képzési 

óraszám 9-12: 
 2404    

képzési 

óraszám 13. 
 1120    

gyakorlat  160    
összes képzési 

óra 
 3684    

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos 

képzés szakmai óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és felhasználható óraszámokat és a 
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közismereti képzésre fordítható szabad sáv óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv a szabad 

időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg. 

 

 
évfolyam heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét 1116 óra/év 35 óra/hét 1260 óra/év 

 

Ö.gyak.  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét 992 óra/év 35 óra/hét 1120 óra/év 

 

összesen  2268 óra  2540 óra 
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Óraterv 

 

1. számú táblázat: Heti óraszámok 
 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                2  
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Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Párhuzamos képzés 

 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. Szakképesítés első évf. 

Szakképesítés utolsó 

évfolyama 

9-12. évfolyam 

ögy*** 

5/13. évfolyam 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy sz
a

b
a

d
 

e gy sz
a

b
a

d
 

e gy sz
a

b
a

d
 

Ögy 

 e gy sz
a

b
a

d
 

10722-12 

Előadó-művészeti 

tevékenység 

Bevezetés a tánctörténetbe 

(szakmai érettségi vizsgatárgy) 280 - - - - - - 180 - - - - - - 

Táncművészet gyakorlatának alapjai   - 892** - - - - - - 828** - - - - - 

10726-12 

Színházi tánc 

Klasszikus balett gyakorlat* - 788** - - - 

 

320 - - 54** - - - 224** - 

Kortárs-moderntánc gyakorlat* - 244** - 

126 

*** - 192** - - 36 - 126 - 192** - 

Emelés gyakorlat* - 136 - - - 64 - - 36 - - - 80** - 

Színpadi tánc gyakorlat* - 140 - - - 64 - - 54 - - - 160 - 

Néptánc gyakorlat* - 172 - - - 64 - - - - - - 128** - 

Előadó-művészeti gyakorlat - 64**  

34 

*** - 256**   36**  34 - 80** - 

Színészmesterség gyakorlata - 180** - - - - - - - - - - 96 - 

Balett elmélet gyakorlati 

prezentációval 118** - - - 32 - - 18 - - - 16 - - 

Tánctörténet -műelemzés - - - - 48 - - - - - - 32 - - 

Zeneismeret 72** - - - - - - - - - - 32 - - 

összes óra 

312 

+176** 

2232 

+384** - 160 

*** 

160 

832 

+128**  216 

900 

+144** - 

160 

144 

+16** 

848 

+112** - 

összes óra 2544+560 ** 1120 1116 + 144 **  992 + 128** 

 

*Heti 5 óra a testnevelés órák terhére 

**Szabad sáv 

***Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a 

közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A
 

sz
a

k
k

ép
zé

s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
1

5
0
0

-1
2

 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség és biztonság 18                     18 18         18 

Munkavédelmi alapismeretek 4                     4 4         4 

Munkahelyek kialakítása 4                     4 4         4 

Munkavégzés személyi feltételei 2                     2 2         2 

Munkaeszközök biztonsága 2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti hatások 2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4                     4 4         4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II.                               16   16 

Munkajogi alapismeretek                                4    4 

Munkaviszony létesítése                                4    4 

Álláskeresés                                4    4 

Munkanélküliség                                4    4 

1
1

4
9
8

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 

I.
 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1                               8   8 

Nyelvtani rendszerezés 2                               8    8  

Nyelvi készségfejlesztés                               24    24  

Munkavállalói szókincs                               24    24  
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Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök 

 Szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan S
za

k
k

ö
zé

p
is

k
o

la
i 

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 

Szakképesítés-specifikus szakképzés óraszáma A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 

    9-12. évfolyam 9
-1

2
. 

év
fo

ly
a

m
 

5/13. évfolyam   13. évfolyam 14. évfolyam   

    e gy sz
a

b
a

d
  

ögy   e gy sz
a

b
a

d
 

  e gy sz
a

b
a

d
 

ögy e gy sz
a

b
a

d
 

  

1
0

7
2
2

-1
2
 

E
lő

a
d

ó
-m

ű
v

és
ze

ti
 t

ev
ék

en
y

sé
g

 

Bevezetés a 

tánctörténetbe 

(szakmai érettségi 

vizsgatárgy) 

  280     280     180        180 

A tánc keletkezésétől a 

reneszánsz táncok 

világáig 

 72    72     45       45 
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Az udvari balett 

kialakulásától a 

reformkori magyar 

táncéletig 72    72     45       45 

A romantika 

másodvirágzásától az 

újítókig 72    72     45       45 

A XX. század első 

felének táncélete 64    64     45       45 

Táncművészet 

gyakorlatának 

alapjai     892**   892      828**       828  

Klasszikus balett 

alapjai  

436 

+36** 

+32**   472       

 450 

+18**      468 

Kortárs-moderntánc 

alapjai  

 72 

+36** 

+32**    140      

108 

+36**      144 

Néptánc alapjai  108     108       108      108 

Színpadi tánc alapjai   140    140       108      108 

1
0

7
2
6

-1
2
 

S
zí

n
h

á
zi

 t
á

n
c
 

Klasszikus balett 

gyakorlat*  788**    788   320   320    54**    224**  278 

Alaplépések 

tanulótempóban I.  36   36      18**      18 

 

Alaplépések 

kombinációi I.  36   36      18**      18 
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Alaplépések 

tanulótempóban II.  36   36      18    27**  45 

Alaplépések 

kombinációi II.  36   36          

22 

+5**  27 

Alaplépések 

tanulótempóban III.  

84 

+24**   108          18  18 

Alapok elsajátítása: 

rúd, középgyakorlat, 

allegro, forgás  

84 

+24**   108          18  18 

Alaplépések 

kombinációi  III.  

84 

+24**   108          18  18 

Alapok elmélyítése I.  106   106          18  18 

 

Alapok elmélyítése II.  106   106          18  18 

Alapok elmélyítése III.

   108   108          18  18 

Emeltebb szintű 

kombinációk I.       106  106      18  18 

Emeltebb szintű 

kombinációk II.       106  106      18  18 

Emeltebb szintű 

kombinációk III.       108  108      26  26 

Kortárs-moderntánc 

gyakorlat*   244**   126***  244   192**  192   36     126***    192**  228 

Kortárs-moderntánc 

gyakorlata I  36  42*** 36      36  42***     

Kortárs-moderntánc 

gyakorlata II  108  42*** 108        42***  

44 

+32**  76 

Kortárs-moderntánc 

gyakorlata III.  36  42*** 36        42***  38  38 
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Kortárs-moderntánc 

gyakorlatának 

elmélyítése I.  64   64          38  38 

Emeltebb szintű 

gyakorlatok       192  192      40  40 

Emelés gyakorlat*   136     136   64   64   36     80**   116  

Emelés gyakorlatának 

alapjai I.  72   72      18      18 

Emelés gyakorlatának 

alapjai II.  64   64      18      18 

Emelés gyakorlatának 

elmélyítése       64  64      

64 

+16**  80 

Színpadi tánc 

gyakorlat*  140     140  64   64   54    160   214 

Színpadi tánc 

gyakorlata I.  36   36      13    32  45 

Színpadi tánc 

gyakorlata II.  36   36      13    32  45 

Színpadi tánc 

gyakorlatának 

elmélyítése I.  36   36      13    32  45 

Színpadi tánc 

gyakorlatának 

elmélyítése II.   32   32      15    32  47 

Az elsajátítottak 

integrálása, magasabb 

szintre emelése       64  64      32  32 

Néptánc gyakorlat*  172     172   64  64       128**   128  
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A dunai táncdialektus 

ugrós táncai  36   36          25**  25 

A dunai–dialektus 

csárdásai közül 

választott tánc  36   36          

18 

+7**  25 

A tiszai táncdialektus 

csárdásai közül 

választott tánc  36   36          25  25 

Táncismeret bővítése  64   64          25  25 

Az erdélyi dialektus 

területéről kiválasztott 

táncrend tanulása       64  64      28  28 

Előadó- művészeti 

gyakorlat   64**  

34 

*** 64  256**  256   36**   34***   80  116  

Előadó- művészeti 

gyakorlat I.  

32 

+32**  34*** 64      36**  34***    36 

Előadó- művészeti 

gyakorlat II.        

192 

+64**  256      80  80 

Színészmesterség 

gyakorlata  180**    180           96   96 

A színészmesterség 

alapjai  72**   72          24  24 

Helyzetgyakorlatok  72**   72          24  24 

Színpadi játék  36   36          48  48 
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Balett elmélet 

gyakorlati 

prezentációval 118**     118 32     32 18     16    34  

A balett-technika 18**    18     6       6 

Az egyes egységek 

kifejtése 36**    36     6       6 

A klaszikus balett 

pózai, Temps lié 

32 

+32**    64     6       6 

A klasszikus balett 

emeltebb szintű 

gyakorlatainak 

elmélete      32   32     16   16 

Tánctörténet -

műelemzés      48   48     32     32 

 

A kortárs tánc- táncmű 

elemzés- táncfilmek      48   48     32   32 

Zeneismeret 72**    72         32   32 

 

Zeneismeret alapjai 36**    36         16   16 

Kreatív zene I. 36**    36         16   16 

Összesen 

 312 

+176** 

2232 

+384   

160 

2544+ 

560**+ 

160*** 160 

832 

+128** -  1120  216 

900 

+144**  

160 

144 

+16** 

 848 

+112**   1120 

Összesen 

2544 

+560 **  3264 1120  1120 

1116 

 + 144 ** 

992 

 + 128 **  2540 

Elméleti óraszámok/aránya 14,78%   14,81%  

Gyakorlati óraszámok/aránya 85,21%  

 

85,19% 

 

*Heti 5 óra a testnevelés órák terhére 

**Szabad sáv 

***Az összefüggő gyakorlat óraszáma az évfolyamok között megosztható
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Óraháló 54 212 09 Színházi táncos képzésben  

 
Szakmai 

követelmény 

modul 

 

Tantárgy 

 

Témakör 

Párhuzamos képzés 

9-12. évf. 

A szk. spec. utolsó 

évf. 
Óraszámok 

összesen: 

 

9. 

36 hét 

 

10. 

36 hét 

 

11. 

36 hét 

 

12. 

32 hét 

 

5/13. 

32 hét 

 

11500-12 

Munkav Ai. 

   

0.5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

18 

11499-12 

Foglalkoztat. 

   

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0.5 

 

16 

11498-12 

Elhmv. s i ny. 

  
- - - - 2 64 

10722-12 

Előadó-

művészeti  

tevékenység 

Bevezetés a 

tánctörténetbe 

A t. kel. a 

ren t vil. 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

72 

Az u b. kia. 

a refkori. 

m. táncél 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

72 

A roma 

másod vi. 

az újítókig 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

 

- 

 

72 

A XX. sz. 

első fel. 

táncélete 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

64 

Táncművészet 

gyakorlatának 

alapjai 

Kl. b ai 4 4 4 2 -  504 - 496 

Korts-m  ai. 1 1 1 1 - 140 

Néptánc ai 1 1 1 - - 108 

Színházi t a 1  1 1 1 - 140 

10724-12 

Kortárs,- 

moderntánc 

Klasszikus balett 

gyakorlata 

Alaplép. 

tan. tempó.I 

2     72 

Alaplép. 

komb. I. 

1     36 

Alaplép. 

tantempó.II 

 2    72 

Alaplép. 

komb. II. 

 1    36 

Alaplép. 

tant. III 

  3   108 

A elsaj: 

rúd, közép 

gyak., 

alleg.forgás 

1 1 2 2  208 

Alaplép. 

komb. III.  

   2  64 

A. elmély I.    2  64 

A elm. II.    2  64 

A elm III.    2  64 

Emeltebb 

sz komb. I. 

    3 106 

Emeltebb 

szikomb. II. 

    3 96 

Emeltebb 

szkomb.III. 

    4 128 

Kortárs-

moderntánc 

gyakorlat 

Kortárs-

mod gyat I.  

1     36 

Kortárs-

mod gyII. 

 2 1   108 
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Kortárs-

mod gyIII. 

  1   36 

Kortárs-

mod gy elm 

   2  64 

Emeltebb 

szintű gyak.  

    6 192 

Emelés gyakorlat Emelés 

gyak. a I. 

  2   72 

Emelés 

gyak. a II. 

   2  64 

Emelés 

gyak. elm 

    2 64 

Színpadi tánc Színpadi t 

gyak. I. 

1     36 

Színpadi t 

gyak. II. 

 1    36 

Színpadi t. 

gy. elm I 

  1   36 

 Színpadi t. 

gy. elm. II. 

   1  32 

Az elsaj. 

integrálása, 

mag sz eme 

    2 64 

Néptánc 

gyakorlat 

A D tugróst 1     36 

A D d csárd 

k vál tánc 

 1    36 

A T- d 

csárd k v t 

  1   36 

Táncis bőv    2  64 

Az E d ter 

v.  táncr 

    2 64 

Előadó-műv. 

gyakorlat 

Egyak..I.    2  64 

Eagyak. II.     8 256 

Színész-

mesterség 

gyakorlata 

A színm ai 2     72 

Helyzetgy.  2    72 

Színpadi j   1   36 

Balett elmélet 

gyakorlati 

prezentációval  

A balett-t 0,5     18 

Az e egys 

kifejezései 
 1 -   36 

A kb pózai, 

Temps lié 
0,5  1,5 - - 6472 

 A kb emelt 

sz gy elm.  
    1 32 

Tánctörténet - 

műelemzés 

Kortárs t.-

táncmű e-

táncfilmek 

    1,5 48 

 Zeneismeret Zeneism. 

alapjai 

 1    36 

Kreatív z I.   1    36 

 

Óraszámok összesen: 
20/20 22/22 22/22 25/25 35/35 4224 
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54 212 09 Táncos II. (színházi táncos) 2016- FELMENŐ rendszerű 
szakképesítés 
 

A(z) XLII. ELŐADÓMŰVÉSZET ágazathoz az alábbi szakképesítések tartoznak: 

– 54 212 01 Artista II. (a szakmairány megnevezésével) 

– 54 212 02 Egyházzenész II. (a szakmairány megnevezésével) 

– 54 212 03 Gyakorlatos színész (a szakmairány megnevezésével) 

– 54 212 04 Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) 

– 54 212 05 Klasszikus zenész II. (a szakmairány megjelölésével) 

– 54 212 06 Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) 

– 54 212 08 Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) 

– 54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) 

– 54 215 01 Gyakorló hangszerkészítő és javító (a hangszercsoport megjelölésével) 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

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, 

– a(z) 54 212 09 számú, Színházi Táncos II. megnevezésű szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet  

alapján készült. 

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 09. 

Szakképesítés megnevezése: Táncos II. Színházi táncos szakmairány 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4.. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 20% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 80% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén: a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 
Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: Nincs. 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

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

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 

Szakgimnáziumi képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok: 

Táncos II. 

szakképesítés 

(szakmairány 

megnevezésével) 

Párhuzamos képzés 
Szakképzési 

évfolyam 

évfolyam 9. 10. 11. 12. 13. 

hetek száma 36 36 36 31 31 

heti szakmai óraszám a 

heti 40 órás 

kerettanterv szerint 

(szabadon tervezhető 

órakerettel) 

13 13 11 11   

szabadon tervezhető 

órakeret hetente 
1 0 0 0   

NAT művészet óra 

hetente 
0 0 1 0   
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fő szakképesítés 

óraszáma hetente 
8 8 8 8 31 

mellék szakképesítés 

óraszáma 
4 5 3 3   

Pénzügyi és vállalkozói 

ismeretek 
0 1 0 0   

szabad sáv hetente 5 4 5 5   

testnevelés órák terhére 

fordítandó szakmai 

órák száma hetente 

5 5 5 5   

helyi szinten szakmai 

képzésre fordítható 

összes óraszám hetente 

23 22 22 21   

éves óraszám 828 792 756 651 961 

képzési óraszám 

összesen                 9-

12. évfolyam : 

3027 0 

képzési óraszám 

összesen                 13. 

évfolyam: 

0 961 

gyakorlat (felosztva) 160   

összes képzési óra: 4148 

 

 

 

(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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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Modul                              

(fő szakképesítés) 
Tantárgy 

9. 10. 11. 12. 13. 

e gy e gy e gy e gy e gy 

11499-16    

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                 0,5   

11498-16  

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő 

képzések esetén) Foglalkoztatás I. 

                2   

10722-16               

Előadó-művészeti 

tevékenység 

Klasszikus balett 

alapjai 
  4   4   4   4   4 

Bevezetés a 

tánctörténetbe 
1   1   1   1   2   

10726-16 Színházi 

tánc 

Klasszikus balett 

gyakorlat   4   4   4   5   5 

Kortárs-

moderntánc 

gyakorlat   2   2   2   2   3 

Emelés gyakorlat           2   2   2 

Színházi tánc 

gyakorlat   2   1   1   2   3 

Néptánc gyakorlat   2   2   2   2   2 

Előadó-művészeti 

gyakorlat               1   8 

Színészmesterség 

gyakorlati 

prezentációval 2   1   1           

Balettelmélet 

gyakorlati 

prezentációval 2   1   1       2   

Tánctörténet 

műelemzés                 1,5   

Zeneismeret     1   1           

tantárgy11                     

tantárgy12                     

tantárgy13                     

tantárgy14 
                    

Fő szakképesítés elméleti óraszámai hetente 5   4   4   1   8   

Fő szakképesítéi gyakorlati óraszámai hetente   14   13   15   18   27 
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Heti óraszámok 9. 10. 11. 12. 

Modul            

(mellék 

szakképe

sítés) 

Tantágy e gy e gy e gy e gy 

11888-16        

Előadó- 

művészet

i 

alapismer

etek 

Előadó-

művészet 

történet 

(artistaművés

zet, 

színművészet

, 

táncművészet 

és 

zeneművésze

t) 

1   2           

Előadó-

művészeti 

program- és 

projektszerve

zés 

gyakorlata 

  1   1         

Előadó-

művészeti 

előadás 

gyakorlat 

      1   1     

11887-16    

Kultúrális 

program 

és projekt 

szervezés

e 

Projekttervez

és és 

projektmene

dzsment 

1   1   1   1   

Projekttervez

és és 

projektmene

dzsment 

 gyakorlata  

  1             

Rendezvénys

zervezés 
        1   1   

Rendezvénys

zervezés 

gyakorlata 

              1 

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés óraszámai 

hetente (e) 

2   3   2   2   

Érettségi vizsga keretében 

megszerezhető 

szakképesítés óraszámai 

hetente (gy) 

  2   2   1   1 

  
4 5 3 3 

 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) 

bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai 

programjában kell rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a 

teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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190 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Modul 

Színházi tánc 

(fő 

szakképesítés) 

Tantárgy 

9. 10. 11. 12. 13. 
Összes 

óraszám 

 

e gy e gy e gy e gy e gy 

 

11499-16    

Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II.                 16   16 
 

Munkajogi 

alapismeretek 
                4   4 

 
Munkaviszony 

létesítése 
                4   4 

 

Álláskeresés                 4   4  

Munkanélküliség                 4   4  

11498-16  

Foglalkoztatás 

I. (érettségire 

épülő 

képzések 

esetén) 

Foglalkoztatás I.                 62   62  

Nyelvtani 

rendszerezés 1 
                7   7 

 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 
                8   8 

 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                23   23 

 

Munkavállalói 

szókincs 
                24   24 

 

10722-16 

Előadó-

művészeti 

tevékenység 

Klasszikus balett 

alapjai 
0 144 0 144 0 144 0 124 0 124 680 

 
A klasszikus balett 

alapjai I. 
  144                 144 

 
A klasszikus balett 

alapjai II. 
      144             144 

 
A klasszikus balett 

alapjainak 

elmélyítése I. 

          144         144 

 
A klasszikus balett 

alapjainak 

elmélyítése II. 

              124     124 

 
Klasszikus balett 

gyakorlat 
                  124 124 

 
Bevezetés a 

tánctörténetbe 
36 0 36 0 36 0 31 0 62 0 201 

 
A tánc keletkezésétől 

a reneszánsz táncok 

világáig 

36                   36 

 
Az udvari balett 

kialakulásától a 

reformkori magyar 

táncéletig 

    36               36 

 
A romantika 

másodvirágzásától az 

újítókig 

        36           36 

 
A XX. század első 

felének táncélete 
            31       31 
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Kitekintés a külföldi 

és hazai alkotók 

munkájára a XX. 

században 

                31   31 

 
A vizsgatevékenység 

előkészítése 
                31   31 

 

10726-16 

Színházi tánc 

Klasszikus balett 

gyakorlat 
0 144 0 144 0 144 0 155 0 155 742 

 
Alaplépések I.   144                 144  
Alaplépések II.       144             144  
Alaplépések III.           144         144  
Alapok elmélyítése I.               51     51  
Alapok elmélyítése 

II.               51     
51 

 
Alapok elmélyítése 

III.               53     
53 

 
Emeltebb szintű 

kombinációk I.                   72 
72 

 
Emeltebb szintű 

kombinációk II.                   83 
83 

 
Kortárs-

moderntánc 

gyakorlat 

0 72 0 72 0 72 0 62 0 93 371 
 

Kortárs-moderntánc 

gyakorlata I.   72                 
72 

 
Kortárs-moderntánc 

gyakorlata II.       72             
72 

 
Kortárs-moderntánc 

gyakorlata III.           72         
72 

 
Kortárs-moderntánc 

gyakorlatnak 

elmélyítése               62     

62 

 
Emeltebb szintű 

gyakorlatok                   93 
93 

 
Emelés gyakorlat 0 0 0 0 0 72 0 62 0 62 196  
Emelés 

gyakorlatának alapjai 

I. 

          72       

  

72 

 
Emelés 

gyakorlatának alapjai 

II. 

              62   

  

62 

 
Emelés 

gyakorlatának 

elmélyítése 

                  

62 

62 

 
Színpadi tánc 

gyakorlat 
0 72 0 36 0 36 0 62 0 93 299 

 
Színpadi tánc 

gyakorlata I.   72                 
72 

 
Színpadi tánc 

gyakorlata II.       36             
36 
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Színadi tánc 

gyakorlatának 

elmélyítése I.           36         

36 

 
Színpadi tánc 

gyakorlatának 

elmélyítése II.               62     

62 

 
Az elsajátítottak 

integrálása, 

magasabb szintre 

emelése                   93 

93 

 
Néptánc gyakorlat 0 72 0 72 0 72 0 62 0 62 340  
A dunai táncdialektus 

ugrós táncai   72                 
72 

 
A dunai–dialektus 

csárdásai közül 

választott tánc 

A dunai–dialektus 

csárdásai közül 

választott tánc       72             

72 

 

A tiszai táncdialektus 

csárdásai közül 

választott tánc 
          72         

72 

 

Táncismeret bővítése               62     62 
 

Az erdélyi dialektus 

területéről 

kiválasztott táncrend 

tanulása                   62 

62 

 
Előadó művészeti 

gyakorlat 
0 0 0 0 0 0 0 31 0 248 279 

 
Előadó művészeti 

gyakorlat I.               31     
31 

 
Előadó művészeti 

gyakorlat II.                   248 
248 

 
Színészmesterség 

gyakorlati 

prezentációval 

72 0 36 0 36 0 0 0 0 0 144 

 
A színészmesterség 

alapjai 72                   
72 

 
Helyzetgyakorlatok     36               36  
Színpadi játék         36           36  
Balettelmélet 

gyakorlati 

prezenctációval 

72 0 36 0 36 0 0 0 62 0 206 

 
A balett technika 72                   72  
Az egyes egységek 

kiejtése     36               
36 

 
A klasszikus balett 

pózai, Temps lié         36           
36 
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A klasszikus balett 

emeltebb szintű 

gyakorlatainak 

elmélete                 62   

62 

 
Tánctörténet 

műelemzés 
0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 48 

 
A kortárs tánc-

táncműelemzés-

táncfilmek                 48   

48 

 
Zeneismeret 0 0 36 0 36 0 0 0 0 0 72  
Zeneismeret alapjai     36               36  
Kreatív zene         36           36  

Fő szakképesítés elméleti óraszámai 

évente 
180   144   144   31   250   

749 
20% 

Fő szakképesítéi gyakorlati óraszámai 

évente 
  504   468   540   558   837 

2907 
80% 

 

Éves óraszámok 9. 10. 11. 12. 

Modul (mellék 

szakképesítés) 

Tantágy 
e gy e gy e gy e gy 

11888-16        

Előadó- 

művészeti 

alapismeretek 

Előadó-művészet 

történet (artista-

művészet, színművészet, 

táncművészet és 

zeneművészet) 

36  72      

Előadó-művészeti 

program- és projekt-

szervezés gyakorlata 

 36  36     

Előadó-művészeti 

előadás gyakorlat 
   36  36   

11887-16   

Kulturális 

program és 

projekt 

szervezése 

Projektszervezés és 

projektmenedzsment 
36  36  36  31  

Projektszervezés és 

projektmenedzsment 

 gyakorlata  

 36       

Rendezvényszervezés     36  31  

Rendezvényszervezés 

gyakorlata 
       31 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés óraszámai évente (e) 72  108  72  62  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető 

szakképesítés óraszámai évente (gy) 
 72  72  36  31 

  
144 180 108 93 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a 

felosztásra került. 
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A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési 

idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű 

1. 55 212 08 Táncos I. (Színházi táncos) szakképesítés-ráépüléshez 

FELMENŐ rendszerben 

I. A szakképzés jogi háttere 

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, 

– a(z) 55 212 08 számú, Táncos I. (Színházi táncos) megnevezésű szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelményeit tartalmazó 27/2016 (IX. 16.) EMMI rendelet alapján készült. 

 

II. A szakképesítés-ráépülés alapadatai 

A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 212 08 

Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Táncos I. (Színházi táncos) 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: XLII. Előadóművészet 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év 

Elméleti képzési idő aránya: 30% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 70% 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

 vagy iskolai előképzettség hiányában: - 

Bemeneti kompetenciák: - 

Szakmai előképzettség: 54 212 09 Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) vagy 

                                       54 212 09 Táncos (szakmairány megjelölésével) vagy 

                                       54 212 07 0010 5404 Színházi táncos 

 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 



195 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az 

alábbiak: Nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

V. A szakképesítés-ráépülés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 1 évfolyamos képzés esetén: 1120 óra 

(32 hét x 35 óra) 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 1 évfolyamos képzés 

esetén: 1008 óra (32 hét x 31,5 óra) 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma 0,5 évfolyamos képzés esetén: 560 óra 

(16 hét x 35 óra) 

A szakképző iskolai képzés összes szakmai óraszáma szabadsáv nélkül 0,5 évfolyamos képzés 

esetén: 504 óra (16 hét x 31,5 óra) 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak éves óraszáma 

55 212 08 Táncos I. (Színházi táncos)  
A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma   

Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgy/témakörök 

Elméleti órák 

száma 

Gyakorlati órák 

száma 
Összes óraszám 

 

 

11879-16 Színházi 

táncos I. emelt 

szinten 

Klasszikus balett  0 186 186  
Klasszikus balett    186 186  
Kortárs-, modern 

tánctechnikák 
0 186 186 

 
Horton/Graham/Limón alapú és 

kortárs tánctechnikák gyakorlatai   31 
31 

 
Improvizáció/Kompozíció   62 62  
Kontakt/Jazz/Egyéb kortárs 

tánctechnikák gyakorlatai   31 
31 

 
Kontakt/Jazz/Egyéb kortárs 

tánctechnikák koreográfiái   62 
62 

 
Színpadi tánc 0 155 155  
Színpadi tánc   155 155  
Előadó művészeti gyakorlat 62 155 217  
Repertoire   155 155  
Színészi játék- gyakorlati 

prezentációval 62   
62 

 
Tánctörténet műelemzés 124 0 124  
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Tánctörténet 62   62  
Táncműelemzés 62   62  
Zenei ismeretek 93 0 93  
Zenetörténet 31   31  
Zeneelmélet 31   31  
Kreatív zene 31   31  

Elméleti óraszámai évente 279   279 29 

Gyakorlati óraszámai évente   682 682 71 

Összesen: 
  

961 100 
 

 „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma” megadja a 

fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre vonatkozó óraszámokat az 

egyes tantárgyak témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli szakmai óraszámok). 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám 

pedig ajánlás. 

A szakmai program végrehajtásához szükséges tárgyi feltételek 

 

Iskolánk székhelye rendelkezik mindazokkal a tárgyi feltételekkel, melyeket a a vonatkozó 

jogszabály kötelezően előír közismereti, zene és tánc képzéshez. 

A székhelyen kívül jelenleg hat telephelyen működik kihelyezett tagozatunk társastánc, valamint 

moderntánc és néptánc tanszakokkal. A feltételeket (terem, bútorzat stb.) részben a bérbeadó 

intézmények, a szakmai felszereléseket intézményünk biztosítja.  

VI. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS  

KIFUTÓ rendszerű képzés 2011 előtt tanulmányaikat megkezdett tanulók 
részére 
 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

MODERN-KORTÁRS TÁNC TANSZAK 

 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 év 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Modern tánc 

tantárgyak 

            

Táncelőkészítő 

gimnasztika 

4 4           

Esztétikus testképzés   4 4         
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Jazz-technika     4 4 4 4     

Graham-technika         1–2 1–2   

Limón-technika           1–2 1–2 

Kontakt-technika         1–2 1–2   

Modern jazz-technika           1–2 1–2 

Improvizáció         1 1 1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen 4 4 4 4 4 4 4 4 4–6 4–6 4–6 4–6 

Kortárs tánc  

tantárgyak 

            

Kreatív gyermektánc 2 2 2 2         

Kortárs tánc 1     4 4 4 4     

Kortárs tánc 2         1–2 1–2 1–2 1–2 

Graham- vagy 

Limón-technika 

        1–2 1–2   

Kontakt technika         1 1 1–2 1–2 

Improvizáció           1 1 

Kompozíció           1 1 

Tánctörténet         1 1   

Összesen 2 2 2 2 4 4 4 4 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A tanszak tantárgyai 

A modern-kortárs tánc tanszak 12 éves képzése során a tanulók megismerkedhetnek az igen 

összetett és sokrétű, több irányzatot felvonultató modern-kortárs tánc világával. 

Az intézmények a modern tánc, illetve a kortárs tánc oktatása közül saját lehetőségeik alapján 

választhatnak. 

Kötelező tantárgyak: 

Modern tánc 

– Táncelőkészítő gimnasztika 

– Esztétikus testképzés 

– Jazz-technika 

– Graham-technika 

– Limón-technika 

– Kontakt-technika 

– Modern jazz-technika 

– Improvizáció 

– Kompozíció 

– Tánctörténet 

 

Kortárs tánc 

– Kreatív gyermektánc 

– Kortárs tánc 1. 

– Kortárs tánc 2. 

– Graham-technika 

– Limón-technika 

– Kontakt-technika 
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– Improvizáció 

– Kompozíció 

– Tánctörténet 

 

NÉPTÁNC TANSZAK 

 
A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Népi játék, néptánc 2 2 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 

Folklórismeret     1 1 1 1     

Tánctörténet         1 1   

Kötelezően választható 

tantárgy 

          1 1 

Szabadon választható 

tantárgy 

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összesen 2–4 2–4 4–6 4–6 4-6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 
A tanszak tantárgyai 

Főtárgy: 

– Népi játék, néptánc 

 

Kötelező tantárgyak: 

– Folklórismeret 

– Tánctörténet 

 

Kötelezően választható tantárgyak: 

– Népi ének 

– Folklórismeret 

– Tánctörténet 

– Kinetográfia 

 

Szabadon választható tantárgyak: 

A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 

 

 

TÁRSASTÁNC TANSZAK 

 
A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 

Óraterv 

 

Tantárgy 
Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Társastánc   4 3 3 3 2-3 3 2-3 2-3 3 3 

Gyermektánc 2 2           
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Klasszikus balett    1 1 1 1 1     

Történelmi társas         1 1 1 1 

Viselkedéskultúra       1      

Tánctörténet         1 1   

Szab. vál. tant.   2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 

Összesen 2 2 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A tanszak tantárgyai: 

Kötelező tantárgyak: 

– Társastánc 

– Gyermektánc 

– Klasszikus balett 

– Történelmi társastánc 

– Viselkedéskultúra 

– Tánctörténet 

 

Szabadon választható tantárgy a tanszak bármely tantárgya. 

 

A táncművészeti oktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanulók 

más művészeti ág (zeneművészeti, képző- és iparművészeti, szín- és bábművészeti) képzésébe is 

bekapcsolódhatnak, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin is részt vehetnek. 

 

2011-től FELMENŐ rendszerű képzés 
 

BALETT TANSZAK 

Célok, feladatok, szakmai követelmények 

A balett tanszak célja, hogy a tanuló a klasszikus balett speciális harmóniát igénylő, 

fegyelmezett, tudatos mozgásnyelvét, tánctechnikáját elsajátítsa. 

Feladata 

Ismertesse meg a tanulóval 

– mozgásszerveinek a funkcióját, 

– a különböző mozgásformák összekötését, 

– a klasszikus balett lépésanyagát, 

– a táncstílusok sokféleségét, 

– a különböző tánctechnikák mozgásformáit, 

– a tánc történetét. 

Fejlessze a tanuló 

– technikai adottságait, 

– mozgásemlékezetét, 

– testi-lelki teherbírását, 

– tér- és formaérzékét, 

– hallását, 

– ritmusérzékét, 

– koordinációs készségét, 

– dinamikai különbségek iránti érzékét, 

– előadási készségét, 

– a mozgás pontos zenei kivitelezését, 

– magabiztos fellépését. 

Alakítsa ki a tanulóban 
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– a tánc iránti szeretetet, 

– az interpretáláshoz szükséges önfegyelmet, 

– az önkontrollt és annak tudatos használatát, 

– a rendszeres munka igényét, 

– a munkában való részvételhez szükséges megfelelő magatartásformát, 

– a gondolkodás szükségességének tudatát, 

– a művészetek iránti nyitottságot. 

Ösztönözze a tanulót 

– az igényes munkára, 

– a színházi táncesemények látogatására, 

– alkalmi eseményeken való szereplésre, 

– az érzelmi nyitottságra, 

– az egészséges életmódra, 

– külső megjelenésének (testtartás, ápoltság, öltözködés) igényességére. 

Adjon teret a tanuló 

– fantáziájának kibontakozására, 

– a kreativitás megnyilvánulására, 

– az improvizációs készség kibontására. 

Tudatosítsa a tanulóban, hogy a tánc tanulásán keresztül fejleszti saját 

– akaratát, 

– ízlését, személyiségét, 

– alkalmazkodó képességét. 

Irányítsa a tanulót 

– szakirányú továbbtanulásra, 

– a továbbképző folytatására, 

– az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

– a kar- és lábpozíciókat, 

– a klasszikus balett alapelemeit, 

– a tanult tananyag szakkifejezéseit, 

– a szakkifejezések jelentését. 

Legyen képes 

– a tanult gyakorlatok pontos kivitelezésére, 

– a kombinációk használatára, 

– a zene és a tánc összhangjának betartására, 

– a csoportos munkában való fegyelmezett együttműködésre. 

 

Történelmi társastánc 

A tanuló ismerje 

– a XIX. századi társastáncok alaplépéseit, 

– a XVII. századi Menüett lépéssorát, 

– a rokokó Gavotte stílusát, 

– a tanult táncokat. 

Legyen képes 

– a tanult lépések bemutatására, 

– az elsajátított történelmi társastáncok előadására. 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
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Klasszikus balett 

A tanuló ismerje 

– a tanult tananyagot, 

– a lépések helyes kivitelezésének szempontjait, 

– a tudásszintjének megfelelő nehezebb technikai elemeket és azok szabályait. 

Legyen képes 

– a balett gyakorlatainak harmonikus, koordinált bemutatására, 

– a kombinációk szolisztikus előadására, 

– az ismert anyagból önálló gyakorlatok összeállítására. 

 

A képzés ideje: 12 év 

Évfolyamok száma: 12 évfolyam 

A tanszak tantárgyai 

 

Kötelező tantárgyak: 

– Klasszikus balett 

– Balett-előkészítő gimnasztika 

– Népi gyermekjáték 

– Tánctörténet 

 

Kötelezően választható tantárgyak: 

– Néptánc 

– Társastánc 

– Modern-kortárs tánc 

 

Szabadon választható tantárgy: 

A tanszak bármely, az életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlati tantárgya. 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Klasszikus balett   2 2 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 

Balett-előkészítő 

gimnasztika 

3 3 2 2         

Népi gyermekjáték 1 1           

Tánctörténet         1 1   

Szabadon választható 

tantárgy 

    1 1 1 1 1 1   

Köt. vál. tant.     1 1 1 1   1–2 1–2 

Összesen 4 4 4 4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A balett tanszak vizsgakövetelményei 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati vizsgából áll.  

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 
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Klasszikus balett 45-50 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 

melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be.  

 

Klasszikus balett 

Rúdgyakorlatok 

– technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok 

a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, 

adagio, grand battement jeté gyakorlatok). 

Középgyakorlatok 

– különböző dinamikájú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, gyakorlatsorok 

középen (battement tendu, jeté, fondu, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, a pózok 

alkalmazásával). 

Allegro 

– kis ugrások egyszerű kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, petit 

échappé, assemblé, petit jeté, sissonne simple, glissade alkalmazásával), 

– nagy ugrás (sissonne fermée). 

Tourok 

– forgások középen és diagonálban (egy tour sur le cou –de- pied II. IV. V. pozícióból, tour sur 

place középen, tour pas de bourrée diagonálban) választhatóan. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai:  

– a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása, 

– technikai biztonság, 

– koordinált, esztétikus előadásmód, 

– a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 

– fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

1. A vizsga részei  

A vizsga gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll. 

 

1.1. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama: 

Tánctörténet 10 perc 

 

1.2. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama: 

klasszikus balett 45-50 perc 

 

2. A vizsga tartalma 

 

2.1. A szóbeli vizsga tartalma: 

Tánctörténet 

– a köznapi és művészi mozgás,  
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– a tánc és a társművészetek,  

– a tánctörténet főbb korszakai, a tánc társadalmi szerepének változásai:  

= a tánc és a vallások, rítusok (őskor, ókor) 

= a tánc és a szórakozás, a tánc és a reprezentáció (ókor, középkor, reneszánsz, barokk) 

= a színpadi táncművészet kialakulása (udvari balett), 

– romantikus balettek,  

– klasszikus balettek,  

– modern tánc, 

– folklórizmus, 

– jelentős hazai együttesek, táncosok, koreográfusok jellemzői, 

– az egyetemes tánctörténet legjelentősebb alkotói és műveik. 

 

2.2. A gyakorlati vizsga tartalma: 

A vizsga anyaga előre kijelölt és a szaktanár által összeállított és betanított gyakorlatokból áll, 

melyet a tanulók csoportos formában, önállóan mutatnak be.  

 

Klasszikus balett 

Rúdgyakorlatok 

– technikailag emelkedő nehézségi fokú, több gyakorlatból álló, egymást követő gyakorlatsorok 

a rúdnál (plié, battement tendu, battement tendu jeté, rond de jambe par terre, fondu, frappé, 

petits battement, adagio, grand battement jeté gyakorlatok, féltalpra emelkedés és allongé pózok 

alkalmazása). 

Középgyakorlatok 

– különböző dinamikájú és tempójú, a tananyagban előírt elemekből álló gyakorlatok, 

gyakorlatsorok középen (temps lié formái, battement tendu, fondu – soutenu, adagio, arabesque 

pózok, grand battement jeté, – pas de bourrée, mint összekötő lépés). 

Allegro 

– kis ugrások kombinációk formájában (temps levé sauté, petit changement, assemblé, petit jeté, 

sissonne simple, glissade, ballonné, échappé battu, pas de chat, sissonne ouverte, sissonne tombé 

alkalmazásával), 

– nagy ugrások egyszerű kombinációk formájában (sissonne fermé 90 º-on, grand assemblé, jeté 

entrelacé, grand jeté alkalmazásával). 

Tourok 

– forgások középen és diagonálban (tour sur le cou-de-pied, tour tire-bouchon középen, tour 

chainé, tour piqué diagonálban) választhatóan. 

 

3. A vizsga értékelése 

 

3.1. Tánctörténet szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai:    

– a tánc művészi és közhasználatú formáinak ismerete, 

– a táncművészet főbb korszakainak ismerete, 

– tájékozottság a táncművészet műfajainak jellegzetességeiről, 

– a tánc és a társművészetek kapcsolatának ismerete, 

– kiemelkedő alkotók és művek ismerete. 

 

3.2. Klasszikus balett gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai: 

– a gyakorlatok, gyakorlatsorok pontos bemutatása,  

– technikai biztonság, 

– koordinált, esztétikus előadásmód, 

– a gyakorlatok zenével összehangolt kivitelezése, 
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– fegyelmezett együttműködés a csoportos munkában. 

 

NÉPTÁNC TANSZAK 

 

Az alapfokú néptánc oktatás célrendszere és funkciói 

 

A néptánc közérthetősége révén felbecsülhetetlen mértékű segítséget jelent a kultúrák közti 

kapcsolatteremtésben és az egészséges emberi kapcsolatok kialakításában. Oktatása elősegíti 

néphagyományunk megismerését, tovább éltetését és újraalkotását, kulturális örökségünk 

megbecsülését. A kárpát–medencei tánchagyomány sokszínűsége tükröződik vissza az alapfokú 

művészetoktatás tantervében. A tanórai keretek mellett fontos szerepet játszik a tánc színpadi 

megjelenítése is, amely egyrészt a művészi megtapasztalás élményét teszi lehetővé a tanulók 

számára, másrészt kulturális szerepvállalása révén a nagyközönség számára is hozzáférhetővé 

teszi táncos hagyományainkat. A néptáncoktatás célrendszerében jelentős szemléletmód-

változás következett be, középpontba került a tanulók technikai felkészültségének megalapozása, 

amely során alkalmassá válnak a különböző táncok újraalkotására, szabad és kötött formákban 

történő megjelenítésére. Előtérbe került a helyi táncanyag, tánchagyomány tanításának 

elsődlegessége, amely végigkísérheti az egész oktatási folyamatot. Nagyobb szabadságot biztosít 

a pedagógus számára a képzés megtervezésében, ugyanakkor biztosítja az intézmények közötti 

átjárhatóságot. A spirális elrendezés elősegíti, hogy a különböző képességű tanulók a képzési 

szintek végére azonos módon rendelkezzenek az elvárt ismeretekkel, képességekkel, 

kompetenciákkal, megteremti az összevont osztályokban történő oktatás kereteit, lehetőségét. A 

néptánc oktatása során a kulturális értékek közvetítése nem elsősorban a képességek függvénye, 

hanem a képességek fejlesztésének lehetséges színtere. Lehetővé teszi mindenki számára – 

beleértve a kisebbségeket valamint a hátrányos helyzetű gyermekeket is – az önkifejezés és 

azonosulás esztétikai útjának elérését, segítve ezzel a személyes kreativitás kibontakozását és az 

egyéniség fejlődését 

 

A képzés struktúrája 

 

Tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Folklórismeret (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: 

Folklórismeret 

Tánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Népi játék (1–2. előképző évfolyamon) 

Néptánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Népzenei alapismeretek (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Táncjelírás–olvasás (9–10. továbbképző évfolyamon) 
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Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 3 3 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy     1 1 1 1   1 1 

Kötelezően választható 

tantárgy 
  1 1     1 1   

Választható tantárgy 2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A néptánc oktatás általános fejlesztési követelményei 

 

A néptánc tanszak célja a magyar néptánc és népi kultúra iránti érdeklődés kialakítása és 

elmélyítése, hagyományaink, kulturális örökségünk továbbéltetése, a mozgáskultúra 

megalapozása és fejlesztése, a tánc, mint a közösségteremtés és közösségformálás lehetséges 

eszközének értelmezése. 

 

Kiemelt kompetenciák a néptánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek – készségek – jártasságok kialakítása és fejlesztése 

A hagyományos népi játékmód ismerete 

Korszerű szemléletmód kialakítása a népi kultúra–népélet összefüggő rendszerének 

értelmezéséhez 

A tánc általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A zenéhez igazodó, alkalmazkodó táncos mozgás kialakítása 

Az improvizáció és a táncszerkesztés törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A térforma, stílusérzék és mozgásmemória fejlesztése, az alakzatok, formák gyakorlati 

alkalmazása 

A táncokhoz kapcsolódó énekek, zenei kíséretek, jellemző viseletek, szokások és a társasági 

táncélet alkalmainak megismerése 

A színpad általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Előadói táncos magatartás kialakítása az életkori sajátosságoknak megfelelően 
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A színpadi táncművészet legfontosabb ágazatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A rendszeres és következetes kitartó munkára nevelés 

Nyitottságra, valamint a múlt és a jelen értékeinek befogadására nevelés 

Folyamatos ismeretbővítésen keresztül a szintetikus látásmódra való nevelés 

A vizuális memória és a képzelőerő fejlesztése 

A kreativitás és a testi–lelki állóképesség fejlesztése 

A kommunikáció verbális és nonverbális módjainak alkalmazása 

 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi alkotás öröme, a közösségi kultúra értékei iránti fogékonyság kialakítása 

A másság elfogadásának képessége 

Az önálló döntéshozatal képessége 

Kezdeményezőkészség, egyéni feladat– és szerepvállalás 

A kapcsolatteremtő képesség fejlesztése 

A szabálytudat kialakítása 

A csoportnorma kialakítása 

A segítő életmódra nevelés, a szociális érzékenység fejlesztése 

A közösségi szemlélet kialakítása 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egészséges életmód igénye 

 

Módszerkompetenciák 

Az ismeretbefogadás képességének fejlesztése 

Az intelligens tudás megszerzésére irányuló igény kialakítása 

Az összefüggések megértésére, a következtetések levonására irányuló fejlesztések 

Az ismeretek alkalmazásának, újrafogalmazásának képessége 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A hatékony önálló tanulásra nevelés 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

környezetben is 

A tehetség azonosítása, tehetséggondozás, mentorálás, nyomon követés 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Néptánc 

Folklórismeret 

Művészeti záróvizsga 

Néptánc 

Tánctörténet 

 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés: 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként, illetve párban 

– helyezést ért el 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott 

osztályzatok számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső 

eredmény meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő) 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette 

 

Sikertelen a művészeti alapvizsga, illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, 

illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott  

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette 

 

Követelmények 
 

A tanuló ismerje az alapfokú évfolyamokon elsajátított táncokat, a tanult koreográfiákat, a tanult 

zenei, folklorisztikai, földrajzi jellemzőket 

A tanuló legyen képes a tanult ismeretek megfogalmazására, az önálló táncos megjelenítésre, 

improvizációra, a megfelelő táncos magatartás színpadi megjelenítésére, az alapfokú művészeti 

vizsga követelményeinek teljesítésére 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

Az ugrósok, ügyességi táncok, körtáncok, csárdások és a verbunkok táncanyagát a helyi 

tantervben meghatározott tájegységek szerint 
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A tájegységek táncaihoz kötődő alapvető földrajzi, történelmi, zenei, táncfolklorisztikai 

ismeretek összefüggéseit 

A táncszerkesztés elveit, a jellemző összekapaszkodási módokat 

A tájegységre jellemző öltözködési, viselethordási szabályokat 

A ritmikai, plasztikai, dinamikai törvényszerűségeket és azok alkalmazását a gyakorlat során 

A színpadi törvényszerűségeket. 

A koreográfiák folyamatait, az alakzatok, térformák gyakorlati alkalmazását 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartás– és viselkedésmódokat 

 

A tanuló legyen képes 

Az egyéni és csoportos improvizációra, a testtudat fenntartására, az eszközhasználatra, a tudatos 

színpadi megjelenésre, a táncfolyamatok mozgásemlékezetére, a viseletek tánc közbeni 

használatára, viselésére, a táncos magatartás és partnerkapcsolat kialakítására 

A megszerzett ismeretekről beszélni 

A térben történő eligazodásra, a zenei lüktetésrendhez, zenei egységekhez való igazodásra, 

ismerje és a gyakorlatban is tudja alkalmazni az alakzatokat, térformákat 

A képzés során elsajátított ismeretek alkalmazására más környezetben is 

A környezet értékeinek megőrzésére, gyarapítására, a környezettudatos magatartásra 

A közösségi szerepvállalásra, önálló feladatvállalásra 

A másság elfogadására, a csoporthagyományok kialakításában való aktivitásra 

Olyan szokások, tevékenységek kialakítására, amelyek az egészséges életvitelt segítik elő 

 

 

TÁRSASTÁNC TANSZAK 

 

Az alapfokú társastáncoktatás célrendszere és funkciói 

 

A táncművészeti ágak közül a legrégebbi hagyományokkal rendelkező társastáncoktatás nagy 

utat tett meg az ifjúság kulturált szórakozási formájától a művészetoktatásig. Az értékeket 

megtartva a tantervi program további lehetőséget nyújt az alapos, mélyebb tudás megszerzésére, 

a rendszeres munka igényének kialakítására, a megfelelő munkafegyelemre, az önkontroll 

alkalmazására. 

Az alapfokú oktatás célja a társastánc iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek 

szakirányú fejlesztése. A főtárgyak és kötelező tantárgyak tanulása során a tanulók jártasságot 

szereznek a különböző társastáncokból. Megismerik azok történetét, a hozzátartozó viselkedés 

szabályait és a mindennapok magatartásformáit. A szabadon választható tantárgyak előkészítik 

a társastáncok tanulását, megismertetik a főtárgy előzményeivel a tanulót és bekapcsolódást 

biztosítanak a táncművészet más ágába valamint a társművészetekbe. A korán elkezdett 

testképzés előkészíti a társastánc tantárgy tanulását, majd a historikus táncokon keresztül a 

főtárgy előzményeivel ismerkedhetnek meg a tanulók. 

A kötelezően választható tantárgy órái az összevont osztályokban történő tanulást segítik. 

A tanszak komplex ismeretet adó, készségfejlesztő tanterve motiválja a tanulót az újabb tudás 

megszerzésére és ösztönzi a tanultak gyakorlati alkalmazására az élet minden területén. Közelebb 

viszi a tanulót a művészetekhez, ugyanakkor választott művészeti ágának értő művelőjévé, 

közönségévé válik. 
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A képzés struktúrája 

Tanszakok és tantárgyak 

 

Főtárgy: 

Gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgyak: 

Viselkedéskultúra (3. alapfokú évfolyamon) 

Társastánctörténet (5–6. alapfokú évfolyamon, 9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy – az összevont osztályokban: 

Viselkedéskultúra, 

Társastánctörténet 

Választható tantárgyak: 

Társastánc gimnasztika (1–2. előképző évfolyamon,1–3. alapfokú évfolyamon) 

Történelmi társastánc (6. alapfokú évfolyamon, 7–8. továbbképző évfolyamon) 

Társastánc (1–6. alapfokú és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 2 2 3–4 3–4 2–3 3–4 3 3 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy     1  1 1   1 1 

Kötelezően választható 

tantárgy 
  1 1 1 1   1 1   

Választható tantárgy 2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 

 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt vehet 

 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A társastáncoktatás általános fejlesztési követelményei 

 

A társastánc tanszak célja, hogy törekedjen a társastánc minél teljesebb megismertetésére, 

megszerettetésére, értékeinek megvédésére. Sajátos eszközeivel segítse a tanulók 
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személyiségének formálását. Késztesse a tanulót hatékony, önálló tanulásra, a tanultak gyakorlati 

alkalmazására az élet minden területén 

 

Kiemelt kompetenciák a társastánc területén 

 

Szakmai kompetenciák 

A mozgás és a zene kapcsolatának kialakítása, összhangja 

A helyes testtartás, a tudatos légzés megismerése 

A társastánc alapjainak, technikai elemeinek ismerete 

A kombinációk, etűdök, koreográfiák kivitelezése 

A képességek (a ritmusérzék, a tér– és formaérzék, a stílusérzék, előadói készség, 

koncentrálóképesség) fejlesztése 

A viselkedéskultúra alapszabályainak és magatartásformáinak elsajátítása, alkalmazása 

Az idegen szavak, kifejezések kiejtése, alkalmazása 

A táncok történeti háttérének ismerete 

A historikus táncok ismerete 

 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék fejlesztése 

A tánc iránti szeretetet mélyítése 

Lelkiismeret, önfegyelem, önkontroll kialakítása 

A fizikai és lelki állóképesség fejlesztése 

Az értelmi és érzelmi intelligencia szintjének emelése 

A múlt és jelen értékeinek befogadására nevelés 

 

Társas kompetenciák 

A közösségi magatartás (közös alkotás öröme, alkalmazkodás, kapcsolatteremtés, aktív 

szerepvállalás, a társak elfogadása, tiszteletben tartása) formáinak kialakítása, gyakorlati 

alkalmazása 

A táncos partnerkapcsolat kialakítása 

Csoportos bemutatásnál a figyelmes együttműködésre nevelés 

A táncművészetek iránti érdeklődés felkeltése 

A környezet megóvásának fontossága 

Az egymás megsegítése és saját egészségünk megóvása iránti igény kialakítása 

 

Módszerkompetenciák 

A nyitottságra, az ismeretek befogására nevelés 

A tanulás tanulása (a rendszeres és igényes munkára, a hatékony, önálló gyakorlásra nevelés) 

Művészi önkifejezés fejlesztése 

Az esztétikai érzék fejlesztése a táncelőadások rendszeres látogatásával, táncelemzéssel 

A kiemelkedő alkotók megismerése a hazai és nemzetközi társastáncmozgalomban 

Az elsajátított viselkedéskultúra gyakorlati alkalmazása 

Tehetséggondozás, a tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

 

Az alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 
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Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni. A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a 

követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból 

mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga: társastánc, társastánctörténet 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként illetve párban – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, 

teljesítményt, szintet elérte 

Ha a tanuló már rendelkezik a táncművészeti ág valamelyik tanszakán tánctörténet tantárgyból 

megszerzett művészeti záróvizsga–bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyból a vizsga alól 

felmentés adható 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve 

vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból 

a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek 

vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése utána 

 

A tanuló ismerje 

A standard és latin–amerikai táncok alaplépéseit, alapfiguráit, haladólépéseit, haladó figuráit, az 

alkalmazott technikákat, a táncokra jellemző stílusjegyeket 

A szakkifejezéseket, fogalmakat 

A páros és csoportos táncok megformálásának szabályait, a táncszerkesztés elvét 

A táncok karakterének megfelelő előadásmódot 

A táncalkalmaknak megfelelő magatartásmódot 
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A tanuló legyen képes 

A standard és latin–amerikai táncok önálló és páros bemutatására 

A szakmai elvárásoknak megfelelő nyelvezet alkalmazására 

A megfelelő technika alkalmazására, a táncok stílusos előadására 

A csoportos bemutatási formában figyelmes együttműködésre 

Önállóan használni a tereket, irányokat, a tanult társastáncok valamelyikéből vagy azok 

mixeléséből készített koreográfiák önállóan történő csoportos bemutatására 

Az elsajátított szókincs alkalmazására a mindennapi életben és a megszerzett ismeretekről 

beszélni 

A változó elvárásoknak megfelelni, a szakmai és társadalmi érdekképviseletre, a határon túl 

nyúló kapcsolatok kiépítésére 

Az improvizációra, a művészi önkifejezésre, a művészeti záróvizsga követelményeinek 

teljesítésére 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

 A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Társastánc, főtárgy 25–30 perc 

 

A vizsga tartalma 

A társastánc gyakorlati vizsga anyaga előre kijelölt, a szaktanár által összeállított 

kombinációkból (5 standard, 5 latin–amerikai tánc) és egy koreográfiából áll, melyet a tanulók 

párosan és csoportos  

formában, önállóan mutatnak be. Az előadás során lemérhető a tanulók technikai tudása, ritmus–

, tér– és stílusérzéke, együttműködő készsége és művészi önkifejezése 

– A standard táncok (Angol keringő, Tangó, Bécsi keringő, Slowfox, Quickstep) alaplépései, 

alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

– A latin–amerikai táncok (Samba, Cha–cha–cha, Rumba, Paso doble, Jive) alaplépései, 

alapfigurái, haladólépései, haladó figurái 

– Egy szabadon választott táncból 3–5 perces koreográfia. (Ebből a táncból a kombinációt nem 

kell bemutatni!) 

 

A vizsga értékelése 

– a standard táncokból és a latin–amerikai táncokból készített kombinációk és a koreográfia 

pontos kivitelezése 

– a zene és a tánc összhangjának betartása 

– a technikai biztonság 

– a tánc stílusának megfelelő előadásmód 

– a térfegyelem és figyelmes együttműködés a csoportos munkában 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszköz. 

Társastánc leírásokat tartalmazó könyvek hazai és külföldi kiadásai. 

Társastánczenéket tartalmazó CD–k, társastánc DVD–k. 

A terem méretének megfelelő audio készülék (CD lejátszó), televízió, DVD lejátszó. 

Fellépő ruhák (standard– és latin–amerikai ruhák). 
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Óraterv évfolyam összevonások esetén 

Tantárgy Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 

gyermektánc 2 2           

társastánc   3-4 3-4 2-3 3-4 3 3 3-4 3-4 3 3 

Kötelező tantárgy 

viselkedéskultúra     1        

társastánc történet       1 1   1 1 

Kötelezően választható tantárgy összevont osztályokban 

viselkedéskultúra   1 1  1   1 1   

társastánc történet         1 1   

Választható tantárgy 

társastánc gimnasztika 2 2 1 1 1        

történelmi társastánc        1 1 1   

társastánc 2 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg a második 

helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre utalnak  

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) számát jelenti. 

 A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más tanszak 

vagy művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet A tanítási órák 

időtartama: 45 perc 

  

 Előképző 1-2.:  

Gyermektánc:   heti 2 óra  72 óra/év  

Alapfok 1-2.:  

Társastánc:   heti 4 óra  144 óra/év 

 Összevonás esetén 

 Társastánc:   heti 3 óra  108 óra/év 

 Viselkedéskultúra:  heti 1 óra  36 óra/év  

Alapfok 3.: 

 Társastánc:   heti 3 óra  108 óra/év  

Viselkedéskultúra:  heti 1 óra  36 óra/év 

Alapfok 4.: 

  Társastánc:   heti 4 óra  144 óra/év  

Összevonás esetén (1-3. évfolyammal 

Társastánc:   heti 3 óra  108 óra/év  

Viselkedéskultúra:  heti 1 óra  36 óra/év  

 

Összevonás esetén (5-6. évfolyammal)  

Társastánc:   heti 3 óra  108 óra/év 

  Társastánctörténet:  heti 1 óra  36 óra/év 

 Alapfok 5-6.:  

Társastánc:   heti 3 óra  108 óra/év  

 Társastánctörténet:  heti 1 óra  36 óra/év 

Továbbképző 7-8.:  

Társastánc:   heti 4 óra  144 óra/év 

 Összevonás esetén (5-6. évfolyammal)  

Társastánc:   heti 3 óra  108 óra/év  

Társastánctörténet:  heti 1 óra  36 óra/év 
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MODERNTÁNC TANSZAK 

 

Az alapfokú moderntánc oktatás célrendszere és funkciói 

 

A XXI. század társadalmi elvárásainak következtében állandóan alakuló, formálódó tánckultúrák 

megjelenési formájának központi kérdése az önálló individuummal rendelkező ember. A testi, 

szellemi valamint lelki folyamatokra épülő mozgás megnyilvánulási formái elősegítik az emberi 

kapcsolatok kialakulását, az értelmi és érzelmi képességek kibontakoztatását és az önfejlesztés 

lehetőségének megélését 

A moderntánc oktatása megteremti a harmonikus, egészséges személyiséggel rendelkező, társas 

kapcsolatokban jártas embert. Nyitott és értő közönséget nevel, miközben biztosítja a hívatásos 

pályaorientációt 

A technikai képzés elősegíti az oktatási folyamatban résztvevők számára a saját adottságaik 

szerinti képességfejlesztést. Az évenként meghatározott fejlesztési feladatok és a tananyag 

spirális elrendeződése lehetővé teszi az összevont osztályokban történő oktatást és nagyobb 

szabadságot teremt a pedagógus számára az oktatási folyamat megszervezése során 

 

A képzés struktúrája 

Tantárgyak 

Főtárgy: 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon és a 7–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelező tantárgy: 

Kreatív gyermektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Limón–technika (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Tánctörténet (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: 

Tánctörténet 

Limón–technika 

Választható tantárgyak: 

Kreatív gyerektánc (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Berczik–technika (1–2. előképző évfolyamon, 1–2. alapfokú évfolyamon) 

Jazz–technika (3–6. alapfokú évfolyamon) 

Kontakt improvizáció (5–6. alapfokú évfolyamon) 

Lábán–technika (7–8. továbbképző évfolyamon) 

Repertoár (7–10. továbbképző évfolyamon) 

Graham–technika (9–10. továbbképző évfolyamon) 

Improvizáció és kompozíció (9–10. továbbképző évfolyamon)  

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy 1 1 3 3 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3–4 3 3 

Kötelező tantárgy 1 1 1 1   1 1   1 1 

Kötelezően választható 

tantárgy 
    1–2 1–2   1 1   

Választható tantárgy 2 2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: 2–4 2–4 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
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A fenti táblázat Összes óra rovatában az első számok az ajánlott heti minimális óraszámra, míg 

a második helyen szereplő számok a szakmai program optimális teljesítéséhez szükséges időre 

utalnak 

A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a 

továbbképző évfolyamainak számát jelenti. 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

tanszak valamint más művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat illetve azok tanítási óráin részt 

vehet. 

A tanítási órák időtartama: 45 perc 

 

A moderntánc általános fejlesztési követelményei 

Kiemelt kompetenciák a moderntánc területén 

Szakmai kompetenciák 

A táncos képességek, készségek, jártasságok, kialakítása és fejlesztése 

A tér, idő, energia rendszereinek, törvényszerűségeinek, szabályainak az életkori 

sajátosságoknak megfelelő ismerete és tudatos alkalmazása 

A táncstílusok és technikák általánosan jellemző vonásainak ismerete és gyakorlati alkalmazása 

A mozgásmemória fejlesztése és a stílusérzék kialakítása 

Az improvizációs készség kialakítása és fejlesztése 

A színpad és a színpadi jelenlét általános törvényszerűségeinek megismertetése 

Tudatos előadói, táncos magatartás kialakítása és fejlesztése az életkori sajátosságoknak és az 

előképzettségnek megfelelően 

A táncművészet legfontosabb irányzatainak, korszakainak és művészeti alkotásainak 

megismerése és tudatos értelmezése 

A művészetek és társművészetek megismerése iránti igény kialakítása 

Személyes kompetenciák 

Az esztétikai érzék kialakítása és fejlesztése 

A zenei ízlésformálás  

A tudatos és rendszeres munkára nevelés 

Nyitottságra és művészi alázatra nevelés 

Folyamatos ismeretbővítés valamint analizáló és szintetizáló tudás kialakítása 

A vizuális memória fejlesztése és a térben való tájékozódás képességének kialakítása 

A testi, lelki állóképesség fejlesztése, a személyiség kibontakoztatása 

A kommunikációs csatornák felismerése és alkalmazása 

Társas kompetenciák 

A csoport és a csoportnorma kialakítása 

A csoportos alkotásban való aktív részvétel öröme 

A szabálytudat kialakítása 

A közösség tagjainak elfogadása és a közösségi szemlélet kialakítása 

A társak felé irányuló aktív figyelem kialakítása és fejlesztése 

Az egészséges életmódra nevelés 

A szocializációs normák kialakítása, a viselkedéskultúra megalapozása 

A környezet megóvásának igénye 

Módszerkompetenciák 

A motivált ismeretbefogadás igényének kialakítása és képességének fejlesztése 

A testtudat kialakítása 

A hatékony ismeretbefogadásra nevelés és az önálló tanulás képességének kialakítása 
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Az ok–okozati összefüggések megértése 

A kreatív alkotói folyamatokban való részvétel igényének kialakítása 

A tehetséggondozás és pályaorientáció 

Az alkalmazott tudás kialakítása, a képzés során elsajátított ismeretek alkalmazása más 

táncstílusokban és élethelyzetekben 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga általános követelményei 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte és a vizsgára jelentkezett 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi 

vizsgatantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja 

figyelembevételével kell meghatározni 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló 

felkészültsége és tudása 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá 

Vizsga tantárgyak 

Művészeti alapvizsga 

Jazz–technika 

Limón–technika 

Művészeti záróvizsga 

Jazz–technika 

Tánctörténet 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés: 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként illetve párban – 

helyezést ért el. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése: 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és a záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön–

külön osztályzattal kell minősíteni. 

A művészeti alapvizsga illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok 

számtani közepe adja (ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény 

meghatározásában a gyakorlati tantárgyból kapott osztályzat a döntő). 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

Eredményes művészeti alapvizsgát illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a művészeti alapvizsga illetve a záróvizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből illetve 

vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 
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Művészeti nevelés-oktatás – klasszikus zene 
 

Kimenő rendszerben a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet alapján 

Alapfokú művészetoktatás programja 
 

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az 

érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja 

készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az 

értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett 

a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek 

átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 

 

3. A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, 

miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására 

készítsen fel. 
 

ALAPFOKÚ ZENEI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA,ÓRATERVE ÉS TANTÁRGYAI 

ISKOLÁNKBAN 

 
Régi tanszak felosztás szerint 

 

Hangszeres tanszakok: zongora, hegedű, gordonka, furulya, gitár, cimbalom, brácsa, klarinét, nagybőgő  

Vokális tanszak: magánének 

 

Elméleti tanszakok, tantárgyak: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

Egyéb tantárgyak: zenekar, kórus 

 

Egyéb tanszak: kamarazene 

 

„A” tagozaton 

− 2+6+4 évfolyam (furulya, gitár, cimbalom, zongora, hegedű, gordonka) 

− 2+4+4 évfolyam (klarinét, nagybőgő) 

− (2+4)+2+4 évfolyam (brácsa) 

− 1+6 évfolyam (magánének) 

Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak 

számát jelentik. Az orgona és brácsa tanszakon a zárójelbe tett számjegyek az előképző és a hangszeres 

előtanulmányokat jelölik. 

 

„B” tagozaton 

− 5+4 évfolyam (furulya, gitár, cimbalom, zongora, hegedű, gordonka) 

− 3+4 évfolyam (klarinét, nagybőgő) 

− 1+4 évfolyam (brácsa) 

− 5 évfolyam (magánének) 

„B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően az alapfok második évfolyamától javasolt irányítani. 

Az első számjegy az alapfok „B” tagozat évfolyam számainak, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak 

számát jelentik. 

 

Elmélet és egyéb főtanszakok 
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„A” tagozaton 

− 4+4 évfolyam (szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet) 

− 4 évfolyam (kamarazene) 

 

„B” tagozaton 

− 3+4 évfolyam (szolfézs) 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik, a kamarazene 

főtanszak számjegye a továbbképző évfolyamszámát jelöli. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat 

követően, az alapfok második évfolyamától javasolt irányítani. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tárgy 2 2 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ÖSSZESEN 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Az adott tanszakokon az óratervet az évfolyamok számának megfelelően kell érteni. 

 

Főtárgy: 

− hangszeres és magánének tanszakok (egyéni) 

− elméleti és kamarazenei tanszakok (csoportos) 

 

Kötelező tárgy: 

− szolfézs 

− zongora (adott tanszakok óratervének megfelelően) 

− Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer kamarazene tanszakon) 

 

Kötelezően választható tárgy: 

− elméleti: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció  

− gyakorlati: zongora, második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus. 

 

Választható tárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció, zongora, második hangszer, 

kamarazene, zenekar, kórus, népzene. 

 

Zenei ismeret: a szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció tantárgyak tantervi programjai 

alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető. 

 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve hárfa, gitár, csembaló, zongora, orgona, harmonika) és 

magánének főtárgyhoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

 

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok képzési ideje egy heti időtartamra értendő. 

 

„A” és „B” tagozat, 2+10 évfolyamos (hosszú) tanszakok 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 
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Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

„A” tagozaton (minimum) 

− évfolyamig 5 perc 

− 2–3. évfolyamon 10 perc 

− 4. évfolyamtól 15 perc 

 

„B” tagozaton (minimum) 

− 1–2. évfolyamon 10 perc  

− 3–4. évfolyamon 15 perc 

− 5. évfolyamtól 20 perc 

 

Kötelező tárgy: a képzési ideje minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton a 10. évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5–10. évfolyamig  

 

Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától egy vagy két foglalkozás 

„B” tagozaton 

− elmélet: minimum 1x45 perc 

− gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

− hangszer minimum 2x30 perc (egyéni) 

 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2–8 fő, maximum 15 fő. 

 

Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

 

„A” és „B” tagozat, rövid tanszakok 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) vagy minimum 2x45 perc (csoportos) 

„B” tagozaton minimum 2x45 perc (egyéni) 

 

Korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

Hangszeres tanszakon 

„A” tagozaton (minimum) 

− évfolyamig 5 perc 

− évfolyam 10 perc 

− évfolyamtól 15 perc 

„B” tagozaton (minimum) 

− évfolyam 10 perc 

− évfolyam 15 perc 

− évfolyamtól 20 perc 

 

Magánének tanszakon 

„A” tagozaton minimum 20 perc 

„B” tagozaton minimum 30 perc 

 

Kötelező tárgy: a képzési idő minimum 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy„A” tagozaton az 5. évfolyamtól: 

− elmélet: minimum 1x45 perc 

− gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 
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Választható tárgy: az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

− elmélet: minimum 1x45 perc 

− gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Kamarazene: minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően 2–8 fő, maximum 15 fő. 

 

Zenekar, kórus: minimum 2x45 perc 

 

Kötelező zongora: minimum 1x30 perc 

 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág 

(képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok 

központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

 

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és a 

hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti 

érzékenység kialakítása). 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene történetének 

és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására való ösztönzés. A 

társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való előkészítés, ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási intézményekkel. 

 

FELADATOK, SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

1. HANGSZERES TANSZAKOK 

 

FURULYA 

 

A furulyatanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

− a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb körét; 

− hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és 

előadóművészeit,  

− a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

− megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és tudatosítsa ezeket, 

− dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

− differenciált hangindítást és hanglezárást, 

− megfelelő tempójú repetíciót, 
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− laza, egyenletes ujjtechnikát,  

− pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást.  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

− tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 

− hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

− a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek díszítésében. 

Fordítson figyelmet 

− az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

− a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

− a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

− a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem transzponáló) olvasásra, 

− a tudatos zenei memorizálásra, 

− a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

− az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett darabjainak tananyagba 

kerülésére, 

− a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a tanuló az előképző vagy az első 

évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait.  

A tanuló ebben az esetben is: 

− tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

− rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 

A tanulók egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához; ezért az alábbiakról akkor sem 

mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel a hangszerrel: 

− legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 

− rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül) 

A tanuló 

− legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő 

hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, 

− rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

− legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes légzéstechnikát, 

befúvásmódot, billentést stb., 

− legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett hangterjedelmében f1-

(f3-ig) g3-ig – in F, 

− tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

− alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek között a t, r, d 

hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

− ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, 

− törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

− rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

− tudjon önállóan hangolni, 

− ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

− ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

− a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

− a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

− ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni 

azokat, 

− ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 
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− ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim négyeshangzat-

felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes kihasználásával (esetleg a fisz3 kihagyható), 

− két etűd vagy egy variációsorozat, 

− legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

− legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő 

hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F, 

− alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a játszott zenei anyagnak 

megfelelően), 

− ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, tisztító- és 

trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

− legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 

− rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

− legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző műfajokban betöltött 

szerepéről, 

− legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei 

kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

− a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

− legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

− legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló javítására, 

− rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel, 

zenei képzelőerővel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

− hangszere történetét és irodalmát, 

− f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 

− a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 

− az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

− a hangszer avantgarde irányzatait. 

Legyen képes 

− a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

− megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

− a levegő tudatos beosztására, 

− vibrato-mentes hang képzésére, 

− segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 

− értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

− összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

− fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

− saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

− megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

− tisztán intonálni, 

− pontos ritmusban játszani, 

− dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim-

felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 

 

KLARINÉT 
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A klarinéttanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük történetét, akusztikai sajátosságainak 

alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, a klarinétcsalád egyéb tagjait és a rokon 

hangszereket (szaxofon, tárogató). 

Alakítson ki 

− megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és tudatosítsa ezeket, 

− dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező klarinéthangot, 

− differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 

− megfelelő tempójú repetíciót, 

− laza, egyenletes ujjtechnikát, 

− pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 

− könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 

− tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf<ff>pp), az intonáció megtartásával, 

− hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

− a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

− a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

− a lapról olvasási készség fejlesztésére,  

− a tudatos zenei memorizálásra, 

− a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

− a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

− legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes légzéstechnikát, 

befúvásmódot, billentést stb., 

− e-f3 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos megszólaltatására, 

− tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot képezni, 

− alkalmazza játékában a hangindítás és elválasztás különböző módjait, 

− ismerje az e-f3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, 

− törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

− rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

− tudjon önállóan hangolni, legyen tisztában a klarinét transzponáló jellegével, 

− legyen tisztában a náddal és a nádválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalókkal, 

− ismerje a hangszer karbantartásának alapvető módjait, és végezze ezeket önállóan, 

− tudjon folyékonyan kottát olvasni, 

− ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, tempó- és karakterjelzéseket, dinamikai 

és egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

− a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (dinamika, 

agogika, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

− rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 

− ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni 

azokat, 

− a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, kotta- és 

stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására. 

Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-, dominánsszeptim- és szűkített 

szeptim-felbontásokkal, 

− Jeanjean: Etűdök I/2. 
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− egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú, 

− az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele: 

− Leopold Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 

− Tuček: B-dúr klarinétverseny 

− Rössler-Rosetti: Klarinétverseny 

− egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő stílusú. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

− legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására,  

− tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, színes, telt, kifejező hangot játszani, 

− alkalmazza önállóan a hangindítás és hangelválasztás különböző módjait (ízlésének és a játszott zenei 

anyagnak megfelelően), 

− ismerje az e-g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, tisztító- és 

trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

− legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására, 

− rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

− legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, irodalmáról, a különböző műfajokban 

betöltött szerepéről, 

− rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, tempó- és karakterjelzésekre stb. 

vonatkozóan, 

− legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek megértésére, zenei műszavak lefordítására, 

fogások kikeresésére különböző táblázatokból stb.), 

− legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei 

kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

− a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

− legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, 

kamarazenei, illetve zenekari szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló 

javítására, 

− rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel, 

zenei képzelőerővel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

− legyen képes e-a3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására,  

− tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát, 

− hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, 

hangközmenetekkel, valamint kromatikus skálát, 

− kiegyenlített hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégítő intonáció mellett. 

Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat megvalósítani a hangszerén. 

Tudjon 

− kielégítően transzponálni „A” klarinétra, 

− jól lapról olvasni. 

Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról. 

 

 

 

 

GITÁR 

 

A gitártanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

− a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 

− a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

− a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait, 
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− a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

− helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

− dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 

− differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

− laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát,  

− a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 

Tanítsa meg 

− a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 

− a legato játékot, 

− a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását, 

− a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, tirando, arpeggio, 

törtakkordok), 

− a tompítás különféle lehetőségeit. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

− hangsorokat különböző figurációkkal, 

− a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép gitárhangszín elsajátítására. 

Fordítson figyelmet 

− a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

− a precíz hangszerhangolásra, 

− a tudatos zenei memorizálásra, 

− a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

− a rendszeres társas muzsikálásra. 

Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú darabok önálló 

feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt hangszerjátékot valósítson meg.  

Ismerje 

− a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

− a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

− a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

− a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

− a kis és nagy barré-t, 

− a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

− a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

− az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

− a törtakkord megszólaltatását, 

− a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

− dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

− harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

− egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, Robert de Visée). 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei alapismeretekkel 

és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós pengetéssel is, kromatikus 

skálák, arpeggio-gyakorlatok, 
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− 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

− 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

− XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel 

− a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 

− a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé, dobolás), 

− a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

− a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb előadására, mely kiterjed 

a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 

Legyen képes 

− a darabok hibátlan megszólaltatására, 

− a szólamvezetések pontos megvalósítására, 

− természetes, oldott hangszerkezelésre, 

− az egész fogólapot uralni, 

− tiszta, könnyed fekvésváltásra, 

− a vibrato alkalmazására, 

− a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

− a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására, 

− értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

− kimunkált előadói és technikai képességekkel, 

− biztos memóriakészséggel,  

− koncentrálóképességgel, 

− hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető ismeretekkel. 

 

 

CIMBALOM 

 

A cimbalomtanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

− a cimbalom történetét, irodalmát, változatait (pl. hackbrett), 

− a hangszer akusztikai sajátosságait, a húrok elrendezését, 

− a cimbalomirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

− a hangszerkezeléshez vezető mozgásformákat, azok kapcsolatát a zenei elképzelés megvalósításával. 

Nyújtson gazdag zeneirodalmi ismeretanyagot 

− a cimbalom eredeti irodalmából (kortárs zene), 

− a népzenéből és népzenei ihletésű művekből, 

− a zeneirodalom minden korszakának cimbalmon előadható irodalmából. 

Alakítson ki  

− könnyed hangszerkezelést, 

− helyes pedálhasználatot. 

Fordítson figyelmet 

− a tanult művek stílusos előadására, 

− árnyalt frazeálásra, artikulációra, 

− a különböző ütésmódokra, 

− a díszítések biztos ismeretére és pontos megszólaltatására, 

− a táncrendek elemeire, 
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− a virtuóz játéktechnikára való törekvésre, 

− magyar népdalcsokrok harmonizálására. 

Segítse készségfejlesztő gyakorlatokkal az ismeretanyagok elsajátítását: 

− valamennyi dúr és moll skála, kromatikus skála, akkordjáték, 

− lapról olvasás, 

− transzponálás, 

− népdalkíséret rögtönzése. 

Tanítsa meg a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokat. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

− dúr és moll skálák biztos ismerete 7 #, 7 b előjegyzésig; kromatikus skála, 

− egyszerűbb darabok biztos lapról olvasása, minden stíluskorszakból, 

− a tanult művek stílusos előadása, 

− árnyalt frazeálás, artikuláció, 

− díszítések biztos ismerete, játszása, 

− a kortárs zene anyanyelvi szintű ismerete, 

− magyar népzenei és műzenei feldolgozások, átiratok zenekari kísérettel, illetve ennek hiányában zongorával 

előadva, 

− a népdalok és néptáncdallamok harmonizálása, 

− a táncrendek ismerete, 

− népies műdalok játszása, 

− a tanult művek stílusos, szép eljátszásához való ütésmódok önálló alkalmazása, megválasztása, 

− az összes dúr és moll skála, hangközmenetek, futamok, hármas- és négyeshangzatok, harmóniafüzér, 

kromatikus skála játszása, 

− törekvés a virtuóz játéktechnikára, 

− helyes pedálhasználat, 

− hallás után, illetve kottából megtanult harmonizált népdalok és néptáncok előadása, 

− nehezebb etűdök játszása (pl. Allaga: Vihar, vagy válogatás az Öt koncertetűdből, Hét koncertetűdből), 

− különböző stílusú, középnehéz technikai szintű előadási darabok élményszerű eljátszása (Lavotta: Magyar 

szerenád, Bach csellószvit-részletek, Scarlatti: Toccata, Szonáták, Bartók: Három csíkmegyei népdal, Román 

táncok, Szokolay: Játék a hangközökkel stb.), 

− magyar népdalcsokrok harmonizálása, 

− népzenei feldolgozások játszása. 

Ismerje a tanuló 

− a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

− a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

− skálák biztos és virtuóz játszása 7 #, 7 b előjegyzésig, terc-, szext- és oktávmenetek, futamok, hármas- és 

négyeshangzatok, harmóniafűzés, kromatikus skála, 

− virtuóz játéktechnika, 

− különböző stílusú, technikailag komoly követelményeket támasztó előadási darabok élményszerű eljátszása 

(pl. Allaga: Öt koncertetűd-ből, Paganini: 5. caprice, Debussy: Gyermekkuckó 1-1 tétele, Bartók: 15 magyar 

parasztdal-ból, Lendvay: Dispositioni II. tétel), 

− ütésmódok, dinamikai árnyalás önálló megválasztása, 

− kortárs művek élményszerű megszólaltatása. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− skála és lapról olvasás, 

− 1 Allaga-etűd, 

− 1 J. S. Bach-mű, 

− 1 szabadon választott mű, 

− 1 eredeti cimbalomszonáta, vagy klasszikus szonáta tétele, 

− 1 kortárs cimbalommű, 

− 1 népzenei, vagy népzenei ihletésű mű. 
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További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

− a tanult művek önálló elképzelése, megtanulása, megoldása, 

− előadói kvalitások megnyilvánulása, 

− a tanult művek stílusos, szép eljátszása, 

− zenei képességek (hallás, ritmusérzék, dinamikai és hangszínérzékenység) a játszott anyag színvonalának 

megfelelően, 

− zenei fantázia, emlékezet és előadói készség, 

− improvizációs készség, 

− népdalok, virágénekek, történelmi dallamok átírása cimbalomra (kottából), 

− népi eredetű műzene játszása, 

− virtuóz skálajáték, hangközmenetek, hangzatfűzések, hármas- és négyeshangzatok, 

− az ütésmódok, pedáltechnika helyes megválasztása, alkalmazása, 

− nehéz etűdök eljátszása (Allaga, Dancla, Czerny, Cramer), 

− a különböző stílusokban való jártasságot megmutató művek előadása (Bach: Szonáták és partiták szóló 

hegedűre – egyes tételek, Scarlatti: Szonáták, Händel-szvitek, Mozart- és Haydn-szonáták, Schumann: 

Kinderszenen – tételek, Chopin: Keringők, Mazurkák, Liszt-karakterdarabok, Bartók: Duók, 15 magyar 

parasztdal, Lendvay: Dispositioni, Hollós M.: Feltekintés egy csillagra, Szokolay: 4 sirató stb.), 

− kamarazenélés, 

− zenekari szólamok megtanulása és játszása magnóról szóló zenekari kísérettel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

− a különböző zenei stílusok jellemző vonásai, valamint a cimbalom népzenei vonatkozásai, 

− nagyfokú figyelem, biztos memorizálókészség, 

− fejlett hallás, önellenőrző készség, 

− a társas zenélés alapjául szolgáló lapról olvasási készség, 

− az adottságoknak megfelelő zenei kifejezésmód, előadó- és formálókészség, 

− természetes, oldott hangszerkezelés, az egész hangszer birtoklása, 

− magas fokú technikai biztonságérzet, 

− skálázás folyamatosan, szép hangon terc-, szext-, oktáv- és decimamenetben, 

− mozgásformák harmonikus működtetése a belső hangzásigénynek megfelelő ütésmódokkal, kézrenddel, 

pedálkezelési technikával, 

− a zenei anyag korhű, megjelenítő erejű előadása, 

− zenei és technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlás, a hangszeres technika zenei igényen alapuló 

továbbfejlesztése, 

− a mű stílusának, karakterének megfelelő gondolat, elképzelés kivitelezése. 

 

ZONGORA 

 

A zongoratanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

− a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, 

hangolás), akusztikai sajátosságait, 

− a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

− a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

Alakítson ki 

− a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

− megfelelő kéztartást, 

− független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

− rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

− az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá- és fölétevését), 

− differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

− tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 
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− tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, 

díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz 

alkalmazni, 

− tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal – tompító, jobb), 

− a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben hangerőben, gazdagon megszólaltatni 

a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

− a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 

Fejlessze a tanuló 

− muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igényes 

kimunkálásával, billentéskultúrával, 

− zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

− metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

− kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

− hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

− hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, húrozat, hangolás, 

rezonáns szekrény), 

− a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

− a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

− a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a hangszerre vonatkozó speciális 

utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

− a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

− a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

− természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

− egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

− zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra, 

− a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a 

zenei anyaghoz alkalmazni, 

− a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

− a zenei karakterek megvalósítására, 

− a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 

− életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és 

kifejező előadására, 

− az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék 

− biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

− adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

− képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 

− 1 teljes klasszikus szonáta, 

− 1 virtuóz etűd, 

− 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű legyen. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 
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− hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. Richter, Rubinstein, 

Fischer Annie, Cziffra György…), 

− a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zongorára vonatkozó 

speciális utasításokra. 

Legyen képes 

− technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

− a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a 

zenei anyaghoz alkalmazni, 

− saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

− a zongorapedálok tudatos használatára, 

− a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

− olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

− az együttzenélés igényével. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

− A zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

− skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

− a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

− a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

− dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

− a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

− megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

− biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

− megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei alapján – adott esetben – 

legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére.  

 

 

HEGEDŰ 

 

A hegedűtanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

− a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

− a hegedű akusztikai sajátosságait, 

− a hangszer hangolását, 

− a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

− a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

− a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

− a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

− a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

− a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

− a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

− megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

− helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

− dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

− differenciált hangindítást és hanglezárást, 

− laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

− a kezek pontosan összehangolt mozgását.  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

− hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

− a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 



231 

 

Fordítson figyelmet 

− a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

− a különböző vonásnemek elsajátítására, 

− a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

− az üveghangok megszólaltatására, 

− a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

− a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

− a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

− a tudatos zenei memorizálásra, 

− a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

− a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

− a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

− a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

− a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

− a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

− a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a lábtól 

való távolságának összefüggése), 

− a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

− a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

− a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

− a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

− a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

− ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

− szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

− technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

− tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 

− az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás alkalmazására, 

− szép hangon való, karakteres előadásra, 

− a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására.  

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

− 2 szabadon választott etűd, 

− 1 versenymű saroktétele, 

− 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab. 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

− szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani, 

− gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, technikailag nehezebb művek 

eljátszására, 

− a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasztására, 

− igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való megszólaltatására, 

− előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni.  
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Bővítse repertoárját. 

Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

− természetes, oldott hangszerkezelésre, 

− az egész fogólapot uralni, 

− a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésváltásra, 

− a különböző skálákat 3 – esetleg 4 – oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk 

tempóban játszani, 

− differenciált vibrato alkalmazására, 

− a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

− az alapvonások – legato, détaché, martelé, spiccato, staccato – alkalmazására, 

− dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

− igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel, 

− biztos memóriakészséggel, 

− koncentrálóképességgel, 

− megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

 

BRÁCSA 

 

A brácsatanítás szakirányú feladatai  

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

− a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

− a brácsa akusztikai sajátosságait, 

− a hangszer hangolását, 

− a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

− a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

− a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

− a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

− a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

− a brácsairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

− a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést 

− megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

− helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

− dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező brácsahangot, 

− differenciált hangindítást és hanglezárást, 

− laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

− a kezek pontosan összehangolt mozgását.  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

− hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és fekvésben, 

− a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

− a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

− a különböző vonásnemek elsajátítására, 

− a pizzicato-technikára, 

− az üveghangok megszólaltatására, 

− a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

− a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

− a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

− a brácsa- és violinkulcsok folyamatos olvasásának kialakítására, 

− a tudatos zenei memorizálásra, 

− a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

− a rendszeres társas muzsikálásra. 
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Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

− a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

− a fontosabb tempó és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

− a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

− a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

− a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a hídtól 

való távolságának összefüggése), 

− a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

− a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

− a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

− a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, születési dátumát, a korszakot, amelyben élt és alkotott, a 

művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

− a tanulandó darab vagy mű formáját. 

Legyen képes 

− a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

− ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

− szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

− technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

− tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 

− az alapvonások, valamint a dallamnak, ritmusnak, dinamikának megfelelő vonóbeosztás alkalmazására, 

− szép hangon való, karakteres előadásra, 

− a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására.  

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

− A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− 2 különböző jellegű gyakorlat, 

− 1 versenymű saroktétele, 

− 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes a tanuló 

− a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, szabályozni hangszeres 

műveleteit, 

− kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

− egyenletes futamokat megszólaltatni, 

− mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

− egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi zenei 

tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

− természetes, oldott hangszerkezelésre, 

− a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk tempóban 

játszani, 

− különböző módon vibrálni, 

− a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

− a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások alkalmazására, 
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− dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

− képzett hallással, 

− biztos memóriával, 

− koncentrálóképességgel,  

− megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

 

GORDONKA 

 

A gordonkatanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

− a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

− a gordonka akusztikai sajátosságait, 

− a hangszer hangolását, 

− a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

− a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

− a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

− a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

− a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

− a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

− a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

− megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

− helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

− dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot, 

− differenciált hangindítást és hanglezárást, 

− laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

− a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

− hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és fekvésben, 

− a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

− a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

− a különböző vonásnemek elsajátítására, 

− a pizzicato-technikára, 

− az üveghangok megszólaltatására, 

− a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

− a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

− a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

− a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 

− a tudatos zenei memorizálásra, 

− a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

− a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

− a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

− a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

− a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

− a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

− a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

− az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 
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− a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a hídtól 

való távolságának összefüggése), 

− a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

− a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

− a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

− ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

− szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és szextek, az alsó 

fekvésekben kettes kötéssel is, 

− négy etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 

− egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 

− egy előadási darab. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok eljátszására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tisztán 

− 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 

− hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 

− p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni. 

Tudjon 

− a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 

− kifejezően, minden ujjal vibrálni. 

Legyen képes 

− gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 

− mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra, 

− zenei agogikák helyes kivitelezésére, 

− a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 

− a dinamikai árnyalatok megvalósítására, 

− a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére. 

Ismerje 

− az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 

− a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 

 

 

NAGYBŐGŐ 

 

A nagybőgőtanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

− a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

− a nagybőgő akusztikai sajátosságait, 

− a hangszer hangolását (külön tekintettel a 4-, illetve az 5-húros nagybőgőkre), 

− a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

− a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

− a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

− a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

− a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 
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− a nagybőgő-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

− a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

− megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

− helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

− dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező nagybőgőhangot, 

− differenciált hangindítást és hanglezárást, 

− laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

− a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

− hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

− a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

− a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

− a különböző vonásnemek elsajátítására, 

− a pizzicato-technikára, 

− az üveghangok megszólaltatására, 

− a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

− a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

− a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

− a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 

− a tudatos zenei memorizálásra, 

− a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

− a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

− a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

− a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

− a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

− a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

− a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

− az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

− a tanult fekvéseket, 

− a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a hídtól 

való távolságának összefüggése), 

− a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

− a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

− a hangszert és a vonót helyesen tartani, 

− tisztán és pontosan játszani, helyesen fekvést váltani, 

− szép hangon, különféle vonásokkal skálázni, 

− különféle stílusú és tempójú darabokat eljátszani, 

− a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

− ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

− szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Tudja a tanuló a skálákat hüvelykujjfekvésig bezárólag különféle vonásokkal játszani. 

Legyen képes 

− megfelelően vonót vezetni és váltani, 

− helyesen fekvést váltani, 
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− többféle artikulációt alkalmazni, 

− sokféle dinamikával nagybőgőzni, 

− egyszerűbb zenekari szólamrészleteket eljátszani. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− skála 2 oktávon, 

− 2 szabadon választott etűd, 

− 3 zongorakíséretes darab. 

A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak, a darabok különböző stílusúak 

legyenek. Az utóbbiakat kotta nélkül kell előadni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló a VII. alapfekvés mellett a hüvelykujjfekvéseket. 

Tudjon szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen hasznos tagja zenekarnak, vagy kamarazenei együttesnek. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

− tisztán és pontosan játszani, 

− az alapvonások sokrétű alkalmazására, 

− dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

− természetes, oldott hangszerkezelésre, 

− folyamatosan, szép hangon vibrálni, 

− a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

− gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, 

− virtuóz darabok eljátszására. 

Rendelkezzék 

− igényes és fejlett hallással, 

− precíz ritmusérzékkel, 

− koncentrálóképességgel, 

− biztos memóriával, jó lapról olvasási készséggel. 

Ismerje a nagybőgő múltját, irodalmát. 

Legyen hasznos tagja zenekarnak, vagy kamarazenei együttesnek. 

 

 

2. VOKÁLIS TANSZAK 

 

MAGÁNÉNEK 

 

A magánének-tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata az énekhang (mint 

hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult hangképzőszervek (felnőtt gége, illetve 

hangszalagok) alkalmasak. Így a magánének-tanulást 15–18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól 

függően változik). Az énektanulás megkezdéséhez gégeorvosi javaslatot kell beszerezni. 

 

A magánének tárgy tanításának a célja, hogy 

− adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifejlesztéséhez, 

− felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra,  

− nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 

 

A magánének tárgy tanításának szakirányú feladatai 

 

Ismertesse a tanulókkal 

− az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

− a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

− a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkalmazását. 

Alakítson ki 

− helyes légzési módot, 

− tiszta intonációs képességet, 
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− a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt, 

− árnyalt dinamikai megoldásokat, 

− igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazására, 

− érthető és szép szövegmondást, 

− helyes hangeszményt. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

− beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 

− rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat, 

− szövegmondó feladatokat, 

− koloratúra-, trilla- és díszítő gyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

− a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 

− a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

− a lapról éneklési készség fejlesztésére, 

− a tudatos zenei memorizálásra, 

− a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 

− a rendszeres társas éneklésre. 

Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és a szükséges egészségügyi 

tennivalókra. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

− az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

− a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

− a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

− a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Tudjon 

− az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

− könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kívánalmai szerinti hangot adni, 

− tisztán intonálni, 

− hangfajának hangterjedelemén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig árnyaltan énekelni, 

− bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni, 

− érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

− összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

− értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult darabokban, 

− zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, művészi kifejezéssel 

megszólaltatni. 

Legyen képes 

− rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

− helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, ezen belül az 

eszményi hangzás elérésére. 

Rendelkezzék 

− megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

− jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési készséggel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

− bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek, 

− a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 

− a hangterjedelem teljes kiépítése. 

Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

− 1 népdal vagy népdalfeldolgozás 

− 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

− 1 romantikus dal, 
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3. ELMÉLETI TÁRGYAK, TANSZAKOK 

 

SZOLFÉZS 

 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás kialakítása, amely segíti 

a tanulókat a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásában. 

A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy 

− az általános zenei képességek fejlesztését, és 

− a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és befogadásának 

örömével. 

 

A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 

 

− a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakoztatása, nemzeti 

identitástudatának megalapozása, 

− átfogó zenei műveltség kialakítása, 

− a hangszertanulás segítése, 

− a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

− a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind reprodukálásban) az alábbi 

területeken: 

= ritmus-metrum, 

= tiszta intonáció, 

= tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

= dallamhallás, 

= többszólamúság-harmóniaazonosítás, 

= zenei olvasás-írás, 

= zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

= zenei memória, 

= rögtönzés, 

= zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 

− a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a későbbi öntevékeny 

muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Általános követelmények 

 

Rendelkezzék a tanuló 

− olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé teszi, 

− mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosítanak a zene stílushű 

megszólaltatásához, 

− olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség-készség szintjének 

megfelelő zenei feladatokat, 

− a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon tájékozódni ezeknél 

nagyobb és kisebb értékekben is. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott ritmus, egyszerűbb 

átkötések (K). 

Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 

Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 
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Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4 #, 4 b-ig (K). 

Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 

Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), ismerje a modális 

hangsorokat (J-I). 

Tudja megállapítani a hangnemeket – hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

− ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 

− ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim hangközöket; tudja 

ezeket kottaképről is azonosítani (J).  

Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptim-hangzat felépítését (K). 

(A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret szinten.) 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K).  

Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I). 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni hangszeres anyagához 

kapcsolódóan is (J-I). 

Ismerje a funkciós vonzást (I). 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. (J-I) 

Tudjon lejegyezni: 

− rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K), 

− igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 

Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 

− a magyar népzene stílusjegyeit, 

− a periódus fogalmát, 

− a kis formákat, 

− a triós formát, 

− a szonátaformát, 

− a rondót, 

− a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok 

ismeretével (J-I). 

Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi zenét. 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

Zenei anyag 

 

Tudjon 

− 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 

− 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres előadásban megszólaltatni a 

következő zenetörténeti korokból arányosan: 

= középkor, 

= reneszánsz, 

= barokk, 

= klasszika, 

= romantika, 

= XX. század. 

(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.) 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat 

 

„Hosszú” tanszakok 

(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához) 

 

Tudjon a tanuló 10 – periódus terjedelmű – barokk és klasszikus dallamot fejből szolmizálni, szöveggel előadni. 

Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll hangsor). 

Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordításaikat; a dominánsszeptim- és a 

mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, oldással. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghallgatás alapján. 
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Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban. 

Tudjon lejegyezni 

− hangköz- és hangzatmenetet – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-5 meghallgatás 

alapján, 

− kétszólamú dallamot – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 6-8 meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés 

nevekkel. 

Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 

Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 

Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műveket. 

Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására. 

 

„Rövid” tanszakok 

Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

− hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-5 meghallgatás 

alapján, 

− kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, – 6-8 meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés 

nevekkel. 

 

Szolfézs főtanszak „B” tagozat 

Azonos a 6 évfolyamos „B” tagozat követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

− hangközmenetet, 

− hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 4-5 meghallgatás alapján, 

− kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazhat – 6-8 meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés 

nevekkel. 

Ismerje fel a funkcióváltásokat. 

Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hangszeres darabjaiban és a 

tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -képleteket (K). 

Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben (K). 

Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 

Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben (alterációkban is) 7 #, 7 b-ig (K). 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 

− melizma, 

− főhang, 

− váltóhang, 

− átmenőhang (J-I). 

Ornamensek (I). 

Ismerje a kvintkört. (J) 

Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 

Ismerje 

− az egészhangú skálát, 

− az akusztikus hangsort, 

− a modellskálákat, 

− a Reihe-t (J). 

Tudja 

− a dodekafónia, 

− az aranymetszés fogalmát (J-I). 

Ismerje 



242 

 

− a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkített szeptim), ismerje fel 

hallás után, tudja azonosítani kottaképről, és felépíteni abszolút rendszerben (K), 

− a cluster fogalmát. 

Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 

− ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 

− ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 

− ismerje az alterációk szerepét (J-I), 

− ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján (J-I). 

Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 

− alterációk, 

− tercrokonság (I). 

Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 

Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 

Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is.  

Ismerje 

− a barokk szonátaformát, 

− a Scarlatti-féle szonátaformát, 

− a klasszikus szonáta-rondót, 

− romantikus szonátát (I-J). 

Tudjon lejegyezni 

− könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal, 

− könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K). 

Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok 

ismeretével (I-J). 

Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. Tudja ezeket néhány 

társművészeti alkotással összekapcsolni. 

 

Zenei anyag 

 

Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új stílusút, ebből néhány 

parlando, rubato, díszített népdalt), 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből: 

− gregorián zene, 

− reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 

− a középkor hangszeres világi zenéje, 

− kora barokk (Monteverdi, Pucell), 

− barokk: 

= J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 

= Händel (oratórium, concerto), 

= Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 

− klasszicizmus: 

= szonáta, 

= szimfónia, 

= kamarazene, 

= opera, 

= versenymű, 

− romantika: 

= zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 

= dal, 

= szimfonikus költemény, 

= opera, 

− a századforduló zenéje: 

= impresszionizmus, 

= második bécsi iskola, 

− Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 

− kortárs zeneszerzők. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.) 

Tudjon a tanuló 

− 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 

− 5 műdalt – különböző zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni formailag és harmóniailag; 

tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon ütemezni. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

− barokk kétszólamú idézetet, 

− klasszikus zenei szemelvényt, 

− XX. századi dallamot. 

Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 

Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

A program célja, hogy 

− biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy művelt, zeneértő emberré válhasson, 

− érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanulókat neveljen, 

− mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsolatára, 

− adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 

− tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a zeneművészeti 

szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

 

A zeneelmélet-tanítás szakirányú feladatai: 

 

− fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó-, elvonatkoztató- és rendszerezőképességet, 

− a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dallam, ritmika, forma 

stb.), 

− ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe véve – az európai 

zenetörténet más korszakaival is, 

− alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy-egy tanulmányi időszaknak megfelelően – 

a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 

− ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló zenei gondolatokat 

fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység), 

− segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában (dallamvezetés, forma, 

harmónia, hangnem stb.). 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

− a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának alapvető jelenségeit, 

− fel hallás után a tanult zenei formákat, 

− fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

A tanuló legyen képes 

− az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti ismereteket az előadásban 

tudatosan alkalmazni, 

− a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

− egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra, 
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− diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

− diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy 

négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

− egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen elemezni, 

− az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás után 

zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

− a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

− a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák alapján), 

− a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül, 

− a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül, 

− a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

A tanuló legyen képes 

− a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

− kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

− a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni. 

A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során – vagy új mű esetében – a zeneelmélet 

tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, dallami). 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy 

− a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé válnak a további 

(egyéni) önművelésre, valamint a zene aktív (öntevékeny) művelésére,  

− legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert, illetve egyéb 

elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek hangszeres tanulmányokat folytatni. 

 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

 

− a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, 

− hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése.  

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb megismertetése, 

elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, 

alkotásaira. 

Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat 

− rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 

− a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

− a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

− értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására,  

− aktív társas muzsikálásra. 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene bármely műfajában és 

korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és társművészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez, 

formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek idevonatkozó 

legfőbb stiláris jelenségeiben. 
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Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzítse a szaktanár az adott 

tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport összetételének, teljesítőképességének 

figyelembevételével. 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Az improvizálás és a komponálás a zenealkotás kétféle lehetősége.  

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös 

izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat finomítására, csiszolására 

nyílik lehetőség. 

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó gondolkodás kialakítását, 

felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors reagálókészséget.  

 

Az improvizáció tantárgy szakirányú feladatai: 

 

− az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, kiegészítve kompozíciós 

feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, különös tekintettel az interdiszciplináris kapcsolatokra, 

− az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal összhangban – 

kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatában, 

− a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése, 

− a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 

− bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) fejlesztése, 

− a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművekben való felismerése és 

kreatív alkalmazása, 

− tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a stílusokban való önálló 

rögtönzőkészség megszerzése, 

− az interpretációs készség fejlesztése, 

− a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 

− a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló 

− ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait,  

− ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 

− sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a hangszeres tárgyakkal 

szinkronban tanul, 

− ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meggyőző és hiteles zenei 

megnyilatkozáshoz, 

− ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz- és a népzene sajátos nyelvezetének alapjait, 

− legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni, 

− ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit, 

− az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei gondolatokat 

megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 

− legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és törvényszerűségeket, 

gazdagítva ezáltal saját személyiségét. 

A „B” tagozatos tanulók számára ezen túlmenően követelmény az évenkénti tananyag – minőségben és 

mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése. 

 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajátos zenei 

megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

A „B” tagozatos tanulók számára követelmény az „A” tagozatos anyag – minőségben és mennyiségben egyaránt – 

maximális szintű elvégzése. 
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4. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK* 

 

FAFÚVÓS KAMARA 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem zenei pályára készülő 

tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét jelenti. 

 

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben egyéb tanulmányaik 

vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a kamarazene önálló 

művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a kamaraegyüttes tagjai 

között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott 

biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon hozzá a 

tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a fafúvós 

kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg igényes 

megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb 

hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és egyéb intézmények 

rendezvényeinek műsorát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

− önállóan hangolni, 

− beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

− jól értelmezhetően be- és leinteni, 

− pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

− új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

− saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

− hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamában visszatalálni, 

− önállóan, tisztán intonálni, 

− a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

− figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

− figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

− kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

− a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

− szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

− megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan elsajátítani, 

− az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

− a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

− a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, artikuláció, stílus 

stb. terén, 

− a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

− minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

                                                 
* A kamarazene főtárgyként is választható. 
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− a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek intonációs 

sajátosságaival, 

− a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és 

hangzásával. 

Ismerje 

− a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

− az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

 

VONÓS KAMARA 

 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben egyéb tanulmányaik 

vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töltik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a kamarazene önálló 

művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a kamaraegyüttes tagjai 

között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor használja ki a társas muzsikálás által nyújtott 

biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon hozzá a 

tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a vonós kamarairodalomban 

fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg igényes 

megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb 

hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse  az alapfokú művészetoktatási intézmény és egyéb intézmények 

rendezvényeinek műsorát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A kamarazene, mint választható tárgy esetében 

A tanuló legyen képes 

− önállóan hangolni, 

− beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

− jól értelmezhetően be- és leinteni, 

− pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

− új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

− saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

− hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szólamába visszatalálni, 

− önállóan tisztán intonálni, 

− a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

− figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

− figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

− kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

− a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

− szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

− megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan elsajátítani, 

− alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

− a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

− a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dinamika, artikuláció, stílus 

stb. terén, 

− a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

− minimális partitúraismerettel. 
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Legyen tisztában 

− a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb hangszerek intonációs 

sajátosságaival, 

− a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

− a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

− az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 

− a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 

 

A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 

 

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat.  

A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 

Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola kölcsönös 

alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és játékmódját. 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges movimento ordinario 

játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a vonóvibratót (a kötőív alatt staccato ponttal 

jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, alig érzékelhető elválasztása). 

Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, egyszerű ujjrenddel 

és vonásjelekkel ellátni. 

Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 

 

 

ZENEKAR 

 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és a továbbképző 

évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás felhasználásával – érzelmileg 

gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai eszközöket 

használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 

 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 

A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes hangszerkezelés kialakítása, 

egységesítése. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

− a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 

− az alapvető zenekari játékmódokat, 

− az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 

Legyen képes 

− szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében betöltött funkciója 

szerint eljátszani, 

− a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt-játékra irányítani figyelmét, 

− a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 

Tudja alkalmazni 

− az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 
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− a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a dinamikai és ritmikai folyamatok 

árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására, 

− a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

− felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

− részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

Alkalmazza tudatosan 

− a zenekari kommunikációs láncot, 

− a zenekari rubato játékot. 

 

 

KÓRUS 

 

A kórusfoglalkozás célja 

 

A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és stílushű előadása. 

A tanulók zenei és közösségi élményhez juttatása. 

Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén személyiségfejlődésére 

(utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által). 

Olyan pozitív élménynyújtás – a zene és az emberi kapcsolatok által –, amely arra ösztönzi a tanulót, hogy felnőtt 

korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális művészeti csoportjaiban. 

Hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 

 

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 

 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 

− hallását, 

− ritmusérzékét, 

− tempó- és dinamikai érzékenységét, 

− hangszínek iránti igényét, 

− kottaolvasási készségét, 

− zenei memóriáját, 

− zenei ízlését, 

− stílusérzékét, 

− formaérzékét, 

− hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

− az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

− a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 

Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

− fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

− „vezénylésre” énekelni. 

A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 

− helyes légzéstechnikával, 

− tiszta intonációval, 

− pontos ritmusban, 

− érthető szövegmondással, 

− helyes tempó- és dinamikai választással, 
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− művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni szólamát. 

Rendelkezzék 

− jó kottaolvasási kézséggel, 

− zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes kórushangzás 

megteremtését. 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú 

évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző 

évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsgatantárgy tekintetében – 

az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével kell meghatározni.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze 

oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, amennyiben az nem felel meg 

a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai 

programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt 

tantárgyi követelményeknek eleget tett.  

Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet – zeneirodalom vagy 

zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  

 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga 

letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – a 

versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet 

tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, akkor az adott tantárgyakból a 

vizsga alól felmentés adható. 

 

4. Előrehozott vizsga  

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények 

teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, egyes 

vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga. 

Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.  

 

 

 

 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-külön osztályzattal kell 

minősíteni.  

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 

tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
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A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott 

osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsgatantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI 

 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló 

választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos valamint az elmélet főtanszakos tanulók számára 

mindkét vizsgarész kötelező.  

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer,  magánének főtanszak („A” tagozat): 

− Szolfézs vagy 

− Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

− Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

− Szolfézs  

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

− Szolfézs 

− Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

− Szolfézs 

− Zeneelmélet 

 

Az irásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 

− Szolfézs vagy 

− Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

− Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

− Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

− Szolfézs 

− Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

− Szolfézs  

− Zeneelmélet 

 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

 

 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer és magánének  főtanszak („A” és „B” tagozat): 

− Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat): 
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− zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)  

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA RÉSZEI 

 

A „záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a kötelezően választható 

elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtanszakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A „B” 

tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

− Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

− Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

− Szolfézs 

− Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

− Szolfézs 

− Zeneelmélet 

 

Az irásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer, kamarazene főtanszak („A”  tagozat): 

− Szolfézs vagy 

− Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

− Zeneelmélet 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

− Szolfézs 

 

Szolfézs főtanszak („A”és „B” tagozat) 

− Szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtanszak: 

− Szolfézs 

− Zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

− Szolfézs 

− Zeneelmélet 

 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer főtanszak ( „A” és „B” tagozat): 

− Főtárgy 

− Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 

− Zongora  

 

− elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 perc. 

Kamarazene főtanszak: 

− Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA 

 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat  

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 

 

Diktálás, elemzés 

 

a) feladat  

 

– Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) lehet, szinkópát, 

nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

 

– Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és elemzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb hangközlépéseket 

nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre 

szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a 

funkciók bejelölése, formai felépítés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, 

késleltetés stb). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

 

b) feladat  

 

– Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus (2/4 vagy 4/4) legyen, 

szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és 

kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a szöveget. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

 

– Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és befejezése két szólamban, 

vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4 -es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehezebb hangközlépéseket 

nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges 

megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer 

hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

 

– Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és éles ritmust, 

valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, metrumot és 

kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai 

jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

 

 

 

– Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal  

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig. Lehet 

benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. Az idézetben előfordulhatnak nehezebb 

hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
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„B” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

 

– Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközök, 

bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő 

hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán hatszor hangozhat el. 

 

– Hangzatlejegyzés  

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott 

hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, valamint domináns szeptim). Diktálás 

előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra 

felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

 

– Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szövegge együttl, és elemzése  

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: 

forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

 

– Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal  

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig. Az 

idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket. Előre meg kell adni a kulcsot, az 

előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

 

– Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. Diktálás előtt meg 

kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongorán 

háromszor hangozhat el. 

 

– Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hangnemi kitéréssel, vagy 10 

akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, 

az előjegyzést és a kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. 

A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

 

– Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése  

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: 

forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

 

– Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése  

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, dallami fordulatokat 

átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, 

a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak  

− A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános jellemzése és zenei 

jellegzetességei.  

− A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj 

bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [táncok, táncpárok], fúga). Domenico 

Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. 

Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). 

Egy vokális műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei).  
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− A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos zeneszerzőjének felsorolása. 

A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika korszakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. 

A bécsi klasszika műfajai és jellemző formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, 

fontosabb művei; a szimfónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán kersztül; a 

vonósnégyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két különböző műfajú 

művének részletes bemutatása. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer és magánének főtanszak 

− Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

− Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

− Formatani elemzés kottakép után. 

 

Zeneelmélet főtanszak 

− Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

− Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

− Formatani elemzés kottakép után. 

 

 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

− A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és isnerje azok legfontosabb jellemzőit; 

tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a 

XX. századig) éneklőtársakkal ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abből kettőt kotta nélkül, 

és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

− A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság egyszerű zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

− Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 2/4, 

3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, 

nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és 

hangnemi kitérés, moduláció is. 

− A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, hangsor/hangkészlet, 

zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok 

a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) – ezek közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A 

vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni 

az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

− A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

„B” tagozat 

 

Hangszer, magánének főtanszak 

– Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 2/4, 

3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat 

változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötéseket; alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 
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– A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok legfontosabb 

jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), 

ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

– Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet metruma 2/4, 

3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne 

szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, 

és hangnemi kitérés, moduláció is. 

– A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, hangsor/hangkészlet, 

zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok 

a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) – ezek közül hármat kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A 

vizsgázó ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni 

az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

– Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartalmaz. 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer és magánének főtanszak 

− Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

− Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

− Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

− Formatani elemzés kottakép után. 

 

Zeneelmélet főtanszak 

− Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

− V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 

− A fentiek zongorázása diktálás után. 

− Zongorázás számozott basszusról. 

− Formatani elemzés kottakép után. 

 

 

 

 

 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve kamarazene főtanszakon 

a tanult hangszerből kell tenni. 
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FURULYA 

 

„A” tagozat 

− Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: Hangnemgyakorló, Paubon: Etűdök, 

Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész nehézségi szintjén). 

− Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is (Anon: 

Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de Gant: Szonáták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-dúr 

szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: F-dúr szonáta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite, 

Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: etűdök/Baroque Solo Book, 

Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

− Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is (Telemann: C-

dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. 

no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi 

szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

KLARINÉT 

 

„A” tagozat 

− Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-tól, Kovács Béla: 

Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén). 

− Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is (Dancla: Románc 

[Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sonatina [Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 44], 

Haydn: Szent Antal korál [200 év klarinétmuzsikája] Barokk és klasszika, Mozart: Románc [Klarinétmuzsika 

10.], Weber: Vadászkórus [Kis előadási darabok 19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., Kovács Béla: 

Klarinétozni tanulok II.: 15., 69., 84., Balassa György–Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13., 27., 28., 30., 74. 

nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-tól, Kovács Béla: 

Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi szintjén). 

− Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is (Bärmann: Románc, 

Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal szöveg nélkül, (Berkes: Előadási darabok klarinétra 

és zongorára II. kötetből a 9-es), Donizetti: Concertino II. tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr klarinétverseny 

II. tétel, Leopold Kozeluch: Esz-dúr Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; kamaraművek: Devienne: 6 

duó, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György–Berkes Kálmán II.: 31., 40., 55., Kocsár 

Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

GITÁR 

 

„A” tagozat 

− Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, nr. 3., 4., 7., 10., Giuliani: 

Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1., 5., 6., 7., Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci 

nehézségi szintjén). 

− Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Magyar honi virágok 1., 2., 

Milan: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szendrey-Karper: 20 könnyű darab, de Vissee szvit 

tánctétel, Mosóczi: IV-V kötetből klasszikus szerzők darabjai, vagy spanyol és latin amerikai romantikus 

szerzők darabjai: F. Tárrega: Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; vagy XX. 

századi darabok Farkas Ferenc, Bartók–Szendrey nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 
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− Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 13., 18., 19.; 

Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; 

Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén). 

− Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Milan: 6 Pavan; J. S. Bach: 

20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: d-moll prelúdium; klasszikus és romantikus 

darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tarrega darabok vagy spanyol és latin-amerikai szerzők darabjai: 

Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén). 

− XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-Mazurka, Prelüdők 

nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

 

CIMBALOM 

 

„A” tagozat 

− Egy etűd (Allaga: Válogatott etüdök nehézségi szintjén). 

− Egy barokk mű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Francia szvitek 1 tétele, Szólószonáta tétel [cselló, 

hegedű]., Francia csembalómuzsika [Rameau, Daquin, Couperin: A nádas, Mónika nővér, Szélmalmocska, 

Szüretelő lányok, A bohóc, Kötögető nők], Vivaldi concerto-tételek nehézségi szintjén). 

− Egy szonáta (Conti, Chiesa, Monza, Haydn, Mozart, Beethoven és mások könnyebb szonátáinak nehézségi 

szintjén). 

− Egy XX. századi mű (Bartók: Három csikmegyei népdal, Bartók: Román népi táncok, Kodály: Epigrammák, 

Szokolay: Játék a hangközökkel, Kurtág: 13 duó, Stravinsky: Három könnyű darab [Waltz, Polka] Farkas F.: 

Négy cimbalomszonáta, Bartók: Este a székelyeknél, Duók, Szonatina, Román népi táncok, Weiner: 3 magyar 

népi tánc, Papp: Bagatellek nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy nehezebb etűd (Allaga: A vihar, Keringő, Allaga: Cimbalomiskola II-III. kötetének etűdjei, Brada: 30 

etűdből két különböző technikai felkészültséget igénylő kisebb etűd, vagy Czerny, Wohlfart: nehezebb etűdjei 

nehézségi szintjén). 

− Egy Bach-mű, vagy más barokk szerző műve (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, a hegedűre és csellóra írt 

szólószonáták/szvitek egy tétele, francia vagy angol szvit-tétel, Scarlatti-szonáta vagy toccata, a barokk 

díszítési technika elsajátításának bemutatása a francia szerzők, Couperin, Rameau, Dandrieu, Daquin darabjai 

által, pl. Szerelmes dal, Olajütők, La Sophie, Gavotte, A kakukk, Madárlakodalom nehézségi szintjén). 

− Egy klasszikus szonáta tétel. 

− Egy XX. századi szerző műve (Bartók: Szonatina, Duók, 15 magyar parasztdal, Kurtág: 13 duó, Lendvay: 24 

duó, Balassa: Divertimento nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

ZONGORA 

 

„A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

− Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis preludium 13, 15, 18, 

Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája nehézségi szintjén). 

− Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 könnyű szonáta, Szonatina 

album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, 

Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II. kötet nehézségi szintjén). 

− Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmodozás, Pacsirtadal, 

Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 

− XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus invenció IV/97 

Notturno, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén). 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 
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− Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis preludium 9, 16, 17, 

Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 

− Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob. XVI/12, E 

Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven: Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta 

nehézségi szintjén). 

− Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén). 

− XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: V/128, 

Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HEGEDŰ 

 

„A” tagozat 

− Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, vagy Mazas: Études 

speciales op. 36. I/2., 8., 9. nehézségi szintjén). 

− Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: Menuett és Trio, 

Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk–sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, 

Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 

= A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I/2., 7., 

9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi szintjén). 

= Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a könnyebbek szintjén). 

− Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú–gyors) (Boyce: Matelotte, Járdányi: Magyar tánc, 

Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 

− Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll Koncert I. tétel, 

Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3, 

Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

BRÁCSA 

 

„A” tagozat 

Két különböző stílusú zongorakíséretes előadási darab. 

− Egy versenymű és 1 szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel), (versenyművek: Händel: h-moll 

brácsaverseny I. tétel, Telemann: G-dúr brácsaverseny I-II. tétel, vagy III-IV. tétel, Chr. Bach: c- moll 

brácsaverseny I. vagy III. tétel; szonáták: Bonporti: Due invenzioni; nehézségi szintjén). 

− Egy előadási darab és 1 kamaramű (előadási darabok: Brácsamuzsika I-III. – EMB; Frescobaldi: Toccata, 

Wieniawski: Álmodozás; kamaraművek: M. Haydn: Szonáták, Bartók: 44 duó – W. Primrose). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy háromoktávos (mélyebb fekvésekből induló) hangsor, akkordfelbontásokkal. 

− Két különböző technikai jellegű etűd (Dancla: Etűdök op. 68; Mazas: Etűdök op. 36 I-II. kötet; Dont: Gradus 

ad Parnassum op. 38 II-III. kötet; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37; Kaiser: 36 etűd op. 20 III. kötet 

nehézségi szintjén). 

− Egy brácsaverseny-saroktétel (Händel: h-moll brácsaverseny III. tétel, Vanhal: C-dúr brácsaverseny, Zelter: 

Esz-dúr brácsaverseny nehézségi szintjén). 

− Egy zongorakíséretes darab vagy 1 szonátatétel, vagy 2 barokk szonátatétel (Brácsamuzsika I-III. – EMB, 

Csajkovszkij: Melódia, Marcello: F-dúr szonáta, Corelli: Szonáták – Nagy S. nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

GORDONKA 
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„A” tagozat 

− Egy etűd (Somló: Tanulmányok gordonkára, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I. – Schott/1., 2., 3., 4., 11.; Lee: 

40 melodikus etűd op. 31, op. 131 – PWM/1., 5., 13. nehézségi szintjén). 

− Két különböző karakterű előadási darab (Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett, Mattheson: Ária, G. 

Marie: La Cinquantain, Beethoven: Szonatina, Dvořák: Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

= a játék mozgékonyságának felmérésére, 

= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére, 

− (Dotzauer: Etűdök I-II. – Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. – Schott 967, Lee: 40 etűd op. 31 

és op. 131-ből – PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 –Peters nehézségi szintjén). 

− Két különböző karakterű előadási darab (Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A hattyú, vagy barokk 

szonáta-tételpár [lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel, Marcello: G-dúr szonáta III-IV. tétel, de 

Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta I-II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel vagy 

egy koncerttétel Klengel: C-dúr Concertino nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

NAGYBŐGŐ 

 

„A” tagozat 

− Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

− Egy etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 47. old. 21. d-moll etűd, 76. old. 20. G-dúr etűd; Fr. Simandl: 

30 etűdből 3. B-dúr etűd, 8. g-moll etűd, 17. e-moll etűd nehézségi szintjén). 

− Preklasszikus szonáta 2 – lassú és gyors – tétele B. Marcello: e-moll, a-moll szonáta, Galliar: e-moll szonáta, 

W. de Fesch: F-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

− Egy előadási darab (Bach: Arioso, Magyar szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet, A. Rubinstein: 

Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

− Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

= a játék mozgékonyságának felmérésére, 

= kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére 

− (Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 129. old. 2. e-moll etűd, III/B kötetből 32. old. 29. B-dúr etűd; E. 

Stokch: 32 etűdből 3. e-moll etűd, 7. a-moll etűd; Fr. Simandl: 10 etűdből: 4. b-moll etűd, 10. d-moll etűd 

nehézségi szintjén). 

− Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele (W. de Fesch: d-moll szonáta, B. Marcello: 

6 szonáta, Ariosti: Szonáta; W. Pichl: Koncert, Capuzzi: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi 

szintjén). 

− Egy előadási darab (Bach: Air, Arioso, Sosztakovics: Adagio, Farkas F.: Népdalszonatina, Magyar szerzők 

művei gordonra és zongorára I-II. kötet, A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

MAGÁNÉNEK 

 

„A” tagozat 

− Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény…, Molnár–Kern: Szól a kakas már…, Zöld erdőben, zöld 

mezőben… népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. kötet dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, portugál 

népdal nehézségi szintjén). 

− Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. kötet: Scarlatti: Meddig tart e 

kínos élet, Caldara: Fényben fürdik a táj, Morley: Leány és legény, Haydn: Az elhagyott, Beethoven: Szeretlek 

nehézségi szintjén). 
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− Egy romantikus dal (Schubert: A vadrózsa, Jókedv, Könnyzápor, Schumann: Az árva, Az elhagyott lányka, 

Zöld hímes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán, Szívek, ha végül válnak, Viszontlátásra, Aratódal, ill. 

A dal mesterei II-III. kötet dalainak nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 

„B” tagozat 

− Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból (Kocsi szekér, kocsi szán…, Ludaim, ludaim, Bárcsak engem 

valaki megkérne… nehézségi szintjén). 

− Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária (Caldara: Szívem szép álma; Carissimi: Így élni nem 

tudok; Händel: Jöjj és járjad; Ó, jaj, vajon csak emlék; Pergolesi: Nina; Beethoven: Rózsalánc; Mozart: 

Barbarina áriája a Figaro házassága c. operából, illetve A dal mesterei: IV., V., VII/a kötetek dalai nehézségi 

szintjén). 

− Egy romantikus dal (Csajkovszkij:Csak az, ki vágyban ég; Egy szót sem, ó, kérlek; Áldás; Brahms: Útban a 

kedveshez; Vasárnap; Kárbaveszett szerenád, Wolf: Harmatos reggel, illetve A dal mesterei VII/c, Énekiskola 

III., Csajkovszkij: Dalok és románcok darabjai nehézségi szintjén). 

− Egy XX. századi szerző dala (Farkas: Gitárdalok, Kósa: Veronika dala; Gyermekdalok). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat 

 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

 

Diktálás, elemzés 

− Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átlagos zenei mondat/periódus 

hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: formai felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, 

előadásmódra vonatkozó jelek bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, 

szekvencia). Az idézet zongorán két szólamban nyolcszor hangozhat el. 

− Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre meg kell adni a kulcsot, 

az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos zenei mondat/periódus hosszúságú, amely 

zongorán hatszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

− Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai 

fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, 

a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

− Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami 

és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, 

az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

„B” tagozat 

 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

− Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai 

fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, 

a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

− Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami 

és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, 

az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

 

Szolfézs főtanszak 

− Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. 

Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsokat, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 
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− Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami és ritmikai fordulatokat. 

Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor 

hangozhat el.  

 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

− Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 

tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

− A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 

XX. századig) éneklőtársakkal ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, 

és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

− Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 

tartalmazzon változatos ritmikai és dallami ésfordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

− A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stílus, hangsor/hangkészlet, 

zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig), ezek közül három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó 

ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 

szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

SZOLFÉZS 

 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

− Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; a dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 

− A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a 

XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, 

és ismerje az énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

− Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet tartalmazzon 

változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne hangnemi kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat. 

− A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, hangsor/hangkészlet, 

zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemelvény (társasének, hangszerkíséretes darabok a 

reneszánsztól/barokktól a XX. századig) – ezek közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A vizsgázó 

ismerje ezek hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 

szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene és zenetörténet- zeneirodalom főtanszak  

− Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést tartalmaz. 
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− A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság zenetörténeti, 

stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel  

− váltódomináns,  

− késleltetések, 

− mollbéli akkordok dúrban,  

− bőszextes hangzatok,  

− könnyebb modulációk, 

− formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a tanult hangszerből kell 

tenni. 

 

 

FURULYA 

 

„A” tagozat 

− Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: Etűdök, Linde: 

Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: Fantáziák, Eyck: Der Fluyten Lust-

hof I-III. nehézségi szintjén). 

− Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi mű, vagy tétel 

(Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szonáták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, 

Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, J. van: Der Fluyten 

Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szinzjén). 

− Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amelyből 1 lehet kamaramű 

(Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.), Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, Vivaldi: 

a-moll piccoloverseny RV445 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

KLARINÉT 

 

„A” tagozat 

− Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök I. nehézségi szintjén); 

− Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű (Wagner: Adagio, Barat: 

Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade: Fantáziadarab op. 43., Bartók: Három csíkmegyei 

népdal, Draskóczy: Korondi táncok; kamaraművek: Pranzer: 3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-II., Devienne: 

Concertino 2 klarinétra és zongorára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: 

Etűdök II. nehézségi szintjén). 

− Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű (Danzi: Szonáta, Stamitz: 

Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr klarinétverseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: 

Variáció op. 33; kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante nehézségi 

szintjén). 
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A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

GITÁR 

 

„A” tagozat 

− Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök II. kötetből nr. 9., 11., 

12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. nehézségi szintjén). 

− Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz és barokk darabok: 

John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek (Lantszvitek cselló szvit); klasszikus és 

romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, Carulli, Johann 

Kaspar Mertz: Románc, F. Tarrega: Marieta, Rosita nehézségi szintjén). 

− XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 nr. 4., Giuliani: 

Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi szintjén). 

− Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több tétele, vagy 

egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint, J. Dowland: Luis Mylan, Gaspar 

Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: Lantszvitek és csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; 

D. Scarlatti szonátái; klasszikus versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és kortárs szerzők, pl. 

F. Tárrega Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla, Isaak Albéniz, 

Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

CIMBALOM 

 

„A” tagozat 

− Egy barokk szonáta, szvit vagy koncert tételpár (Bach hegedű- és cselló szólószonátái, -szvitjei, Francia 

szvitek, Angol szvitek; Händel szvitek, Vivaldi és Bach-koncertek nehézségi szintjén). 

− Szabadon válaszott előadási darabok (Chopin: Keringők, Mazurkák, Schumann: Gyermekjelenetek, Debussy: 

Gyermekkuckó, Paganini: 24 capriccio, Liszt-karakterdarabo nehézségi szintjén). 

− Egy XX. századi, illetve kortárs magyar szerző műve (Bartók: Kis szvit, Román kolinda dallamok, 15 magyar 

parasztdal, 3 Csíkmegyei népdal, Borsody: 4 darab cimbalomra és gitárra, Hollós: Impromtu, Kurtág: Szálkák, 

Petrovics: Mouvement en Ragtime, Szokolay: Nocturne és capriccio, Vajda: Gregorián ének). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy barokk mű (Bach és Vivaldi koncertek, Bach: Olasz koncert, Haendel és Corelli concertók nehézségi 

szintjén). 

− Egy nehezebb előadási darab zongorakísérettel (Paganini: Mózes-fantázia, e-moll szonáta, Brahms: Magyar 

táncok, Monti: Csárdás, Tartini: Variációk egy Corelli-témára, Massenet: Thais méditation, Chopin, Saint-

Saëns, Wieniawski, Albeníz művei nehézségi szintjén). 

− Egy XX. századi szerzők szóló- és kamaraműveiből, továbbá autentikus népzene vagy népzenei ihletésű 

műzene (Bartók: Szonatina, Kis szvit, 15 magyar parasztdal; Stavisky: Rag-Time; Joplin: Ragtimes Kocsár: 

Kassák-dalok; Lendvay: Dispositioni; Sári: Nyolc duó; Szokolay: Nocturne és capriccio; Vántus: Meditatio). 

A kamaramű kivételével vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

ZONGORA 

 

„A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

− Barokk mű, több szólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk variáció (nehézségi 

szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, Bach: Francia szvit 

G tánctételek). 

− Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. Op. 79.; rondók, 

variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi szintjén). 
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− Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, Chopin: Mazurka g 

Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 

− XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

− Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-moll háromszólamú 

invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-dúr szonáta K.453. nehézségi 

szintjén). 

− Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta KV. 309 nehézségi 

szintjén). 

− Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etüd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén). 

− XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban, Debussy: Arabesque E 

nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

HEGEDŰ 

 

„A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy 

gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Háromoktávos hangsortanulmány. 

− Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, Kreutzer: 42 gyakorlat, 

Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 

− Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

− Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: D-dúr – Adelaide, Beriot: 

a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Allegro, Beethoven: F-dúr románc, Weiner: 

Rókatánc nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

BRÁCSA 

 

„A” tagozat 

− Egy brácsaverseny-tétel (Tartini: Brácsaverseny, J. Chr. Bach: c- moll brácsaverseny, Stamitz: F-dúr 

brácsaverseny I. tétel, J. Schubert: C- dúr brácsaverseny nehézségi szintjén). 

− Egy szólószvit-tétel J. S. Bach csellószvitjeiből (G-dúr; d-moll; C-dúr csellószvit nehézségi szintjén). 

− Egy előadási darab (Brácsamuzsika I-III. – EMB, vagy a hatályos tantervben felsoroltak közül: Mozart: E-dúr 

Adagio, J. Joachim: Héber melódiák, Szőnyi E.: Francia szvit, Kodály: Adagio nehézségi szintjén). 

− Egy kamaramű: hegedű-brácsa duó, vagy kétbrácsás duó, brácsa-cselló duó vagy barokk triószonáta (Bruni: 

Hat duó – hegedű-brácsa, Beethoven: Duó brácsára és gordonkára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy versenymű saroktétele (Stamitz: D-dúr brácsaverseny, J. Haydn: G-dúr brácsaverseny – a C-dúr 

oboaverseny átirata, Hoffmeister: D-dúr brácsaverseny, Dávid Gyula: Brácsaverseny nehézségi szintjén). 

− Két szólószvit-tétel (G-dúr, d-moll, C-dúr csellószvit nehézségi szintjén). 

− Egy virtuóz jellegű előadási darab (Brácsamuzsika I-III. – EMB, Bruch: Románc, Vitali: g-moll ciacona, 

Weber: Variációk egy osztrák népdalra, Dohnányi: D-dúr hangversenydarab op. 12 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

GORDONKA 

 

„A” tagozat 
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Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta-tételpár 

(lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint: Vivaldi: a-moll szonáta I-II., Csajkovszkij: Szentimentális 

keringő, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén). 

− Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta, Sammartini: G-dúr szonáta, 

Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén). 

− Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

NAGYBŐGŐ 

 

„A” tagozat 

− Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot tartalmazó etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola III.a kötet 

16. oldal 12. etűd, Fr. Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI., Fr. Simandl: 10 etűd/3. D-dúr, 4. b-moll etűd, E. 

Storch: 32 etűd/2. Asz-dúr, 7. a-moll etűd nehézségi szintjén). 

− Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele zongorakísérettel (B. Marcello: 6 szonáta/a-

moll, e-moll; W. de Fesch: d-moll, F-dúr szonáta; Ariosti: G-dúr, F-dúr szonáta, illetve Capuzzi: Koncert, W. 

Pichl: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén). 

− Egy előadási darab (Magyar szerzők művei gordonra és zongorára II. kötet/Bach: Air, Arioso, A. Rubinstein: 

Melódia nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

− Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartalmazó etűd (Montag L.: 

Nagybőgőiskola III.a kötet 23. oldal 16. etűd, III.b kötet 68. oldal 9. etűd, Fr. Simandl: 9 etűd/1., 2. etűd, Fr. 

Simandl: Koncert-etűd, E. Storch: 32 etűd/8. G-dúr, 13. F-dúr etűd, J. Hrábe: Etűdök nehézségi szintjén). 

− Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 2 tétele (Eccles: g-moll szonáta, Corelli: d-moll 

szonáta, W. de Fesch: F-dúr, d-moll szonáta, illetve Hoffmeister: Koncert, W. Pichl: Koncert, K. Dittersdorf: 

E-dúr koncert nehézségi szintjén). 

− Egy előadás darab (Bottesini: Elégia, Saint-Saëns: A hattyú, Koussevitzky: Szomorú dal, Miniatűr keringő 

nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

MAGÁNÉNEK 

 

„A” tagozat 

− Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már örvendj bús lelkem, Purcell: 

Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., V., VI. kötetéből és más gyűjteményekből 

nehézségi szintjén). 

− Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die Zufriedenheit, Haydn: Der 

Wanderer nehézségi szintjén). 

− Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A fecske, Glinka: A pacsirta? 

Richard Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén). 

− Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: Magyar népzene köteteiből 

/nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kósa P., Farkas F., Fauré, Debussy nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 

„B” tagozat 

− Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. kötetéből, Vivaldi: Glória, Bach 

kantátái, áriái nehézségi szintjén). 

− Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: Abendenfindung, Ridente la calma, An 

Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein Traum, Mozart: Figaro házassága c.operából megfelelő hangfajok 

áriái, vagy Bastien és Bastiene áriái nehézségi szintjén). 

− Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus operaária (Schubert, Brahms, 

Liszt, Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, Grieg dalai vagy Puccini: Lauretta áriája nehézségi szintjén). 
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− Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb darabok], Bartók: 20 magyar 

népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott dalok, Külföldi szerzők dalai hasonló 

nehézségi fokon nehézségi szintjén). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

Fúvóshangszerek  

− megfelelés az előírt követelményeknek, 

− technikai felkészültség, 

− helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

− hangképzés, 

− intonáció, 

− hangszerkezelés, 

− artikulációk és díszítések alkalmazása, 

− helyes ritmus és tempó, 

− előadásmód, 

− a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

− memória, 

− alkalmazkodóképesség, 

− állóképesség. 

 

Ütőhangszerek  

− megfelelés az előírt követelményeknek, 

− technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 

− hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, előkék), 

− több verővel való játék dallamhangszeren, 

− különböző hangszerkombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 

− előadásmód, 

− árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

− változó tempók önállóan és együttesben, 

− a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

− memória, 

− alkalmazkodóképesség, 

− állóképesség. 

 

Pengetős hangszerek  

− megfelelés az előírt követelményeknek, 

− helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

− hangminőség, 

− hangszerkezelés, 

− helyes ritmus és tempó, 

− előadásmód, 

− zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

− artikulációk és díszítések megvalósítása, 

− memória, 

− alkalmazkodóképesség, 

− állóképesség, 

− technikai felkészültség, 

− jobb és bal kéz-technika, 

− intonáció. 

 

Billentyűs hangszerek 

− megfelelés az előírt követelményeknek, 

− technikai felkészültség, 

− helyes test- és kéztartás, 
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− hangminőség, billentés, 

− pedálhasználat, 

− hangszerkezelés, 

− artikulációk és díszítések alkalmazása, 

− helyes ritmus és tempó, 

− előadásmód, 

− a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

− memória, 

− alkalmazkodóképesség, 

− állóképesség. 

 

Vonóshangszerek  

− megfelelés az előírt követelményeknek, 

− technikai felkészültség, 

− helyes testtartás, hangszertartás, 

− hangképzés, 

− intonáció, 

− a vibrato helyes alkalmazása, 

− hangszerkezelés, 

− artikulációk és díszítések alkalmazása, 

− helyes ritmus és tempó, 

− előadásmód, 

− a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

− memória, 

− alkalmazkodóképesség, 

− állóképesség. 

 

Magánének 

− megfelelés az előírt követelményeknek, 

− helyes légzés, testtartás, 

− intonáció, 

− helyes ritmus és tempó, 

− zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

− memória, 

− állóképesség, 

− előadásmód, tartalmi érzékenység, 

− technikai és művészi megvalósítás, 

− hangszínek iránti differenciáló képesség, 

− szép, érthető szövegmondás. 

 

2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai  

 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

− teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; 

− fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk 

megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom 

megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

− dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

 

 

3. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

− általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), 

− zenetörténeti tájékozottság, 
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− stílusismeret, 

− formai ismeretek, 

− tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

 

Új tanszak felosztás szerint 

 
AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA 

 

I. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

A követelmény és tantervi program szerepe a művészetoktatás tartalmi szabályozásában 

 

1. A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló 

törvény) 10. § (3) bekezdése kimondja, hogy a gyermeknek, tanulónak joga, hogy adottságainak, képességeinek, 

érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, valamint 

tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében alapfokú művészetoktatásban vegyen részt. Az alapfokú 

művészetoktatás a művészi kifejezőkészséget alapozza meg, elősegíti a szakmai orientációt, valamint a szakirányú 

továbbtanulásra történő felkészülést. A művészetoktatás fontos szerepet tölt be a nemzeti hagyományok ápolásában, 

a nemzeti értékek megőrzésében, a különböző kultúrák iránti nyitottság kialakításában, a kortárs művészet értő 

befogadásában. 

2.  Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja a művészeti-kulturális műveltség azon 

elemeit, továbbépíthető alapjait tartalmazza, amelyeket ezekben az intézményekben elsajátíthat minden tanuló. A 

követelmények és tantervi programok tartalmazzák azokat a követelményszinteket és feltételeket, amelyet minden 

alapfokú művészetoktatási intézménynek teljesítenie, biztosítania kell. 

3. A követelmény és tantervi program a tartalmi szabályozást úgy valósítja meg, hogy az egységes alapra az iskolák, 

a pedagógusok, a tanulók sokféle, differenciált tevékenysége épülhessen. 

Lehetőséget ad az iskolafenntartók, a szülők, a tanulók érdekeinek, a pedagógusok szakmai törekvéseinek 

érvényesítésére, valamint az adott körülmények, feltételek figyelembevételére. Lehetővé teszi, hogy az iskolák és a 

tanulók a tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények teljesítéséhez, sajátos 

szükségleteik, igényeik kielégítéséhez megfelelő idővel rendelkezzenek. E célok érdekében a tantervi program és 

óraterve az egységes követelményeket úgy állapítja meg, hogy azok teljesítéséhez – átlagos feltételek mellett – a 

jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyíljon kiegészítő tartalmak és követelmények 

meghatározására is. 

4. A követelmény és tantervi program lehetővé teszi különböző tankönyvek, segédletek és taneszközök 

alkalmazását, illetve az iskolai pedagógiai programok, ezen belül a helyi tantervek kidolgozását, melyeket a tartalmi 

szabályozás elengedhetetlen részeiként kezel. 

 

Alapelvek, célok 

 

1. Az alapfokú művészetoktatási intézmény a zeneművészet, táncművészet, képző- és iparművészet, valamint a 

színművészet és bábművészet területei iránt érdeklődő tanulók számára biztosítja készségeik, képességeik 

fejlesztését, alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását. Az alapfokú 

művészetoktatás követelménye és tantervi programja (a továbbiakban: követelmény és tantervi program) a speciális 

művészeti készségek és ismeretek fejlesztését képező tartalmakat és tudásszintet meghatározó alapdokumentum. A 

követelmény és tantervi program segítséget nyújt ahhoz, hogy az alapfokú művészetoktatás valamennyi hazai 

intézményében az alapvető nevelési és oktatási tartalmak egységesen és arányosan érvényesüljenek. 

2. A követelmény és tantervi program határozza meg azokat a kötelező és alapvető tartalmakat, amelyek adott 

művészeti ágon belül az alapfokú művészetoktatási intézmények közötti átjárhatóságot biztosítják. Az egységesítést 

szolgáló közös alapra építhetik az alapfokú művészetoktatási intézmények pedagógiai programjukat, azon belül 

helyi tantervüket, melyet a helyi igények és célok figyelembevételével fogalmazhatnak meg. 

3. Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a követelmények 

teljesítésével történő képesség- és személyiségfejlesztésen van.  

A tantervi szabályozás rugalmassága révén hozzájárul az integrált oktatás-nevelés megvalósításához, az esztétikai-

művészeti tudatosság és kifejezőkészség kompetenciaterület fejlesztéséhez. 

A tananyag a különböző művészeti területek azon alapvető tartalmait foglalja magába, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek a zene-, a tánc-, a képző- és iparművészeti, valamint a szín- és bábművészeti műveltség 

megalapozásához, a különböző kompetenciák fejlesztéséhez.  



270 

 

A tananyag eszköz a tanulók értelmi, érzelmi és kifejezőképességeinek fejlesztésében. A művészetoktatás a készség- 

és képességfejlesztést, az ismeretgazdagítást a személyiségformálás eszközeként kezeli, követelményeit a gyermek 

életkori fejlődési jellemzőihez igazítja. 

4. A művészetoktatás tantervi programja az egyes művészeti területek követelményeire, a művészeti ágak sajátos 

nevelési és oktatástörténeti értékeire, a művészeti nevelés tapasztalataira, a művészetpedagógiai és 

művészetpszichológiai kutatások eredményeire, a magyar művészeti nevelés nemzetközileg is elismert gyakorlatára 

épül. 

 

Az alapfokú művészeti nevelés szerepe a tanulók személyiségfejlesztésében 

 

1. Az alapfokú művészeti oktatás-nevelés a teljes emberré válást (az értelmi és érzelmi nevelés közötti összhangot), 

a közösségformálást, a szociokulturális hátrányok csökkentését, a kulcskompetenciák fejlesztését, a világ komplex 

befogadását, az önkifejezést és örömet jelentő alkotás lehetőségét, a tehetséggondozást segíti elő.  

A különböző művészeti területekkel összefüggő gyakorlati tevékenységek, kreatív feladatok által az ismeretek 

élményszerűvé, a tanulók sajátjaivá válnak, segítik a mélyebb megismerést, és fejlesztik a kreativitást. A 

művészetekkel való foglalkozás hozzájárul az észlelés érzékenységének, a kifejezés árnyaltságának fejlesztéséhez. 

2. A művészeti tevékenység magában hordozza a személyiségformálás specifikus lehetőségét. A művészeti nevelés 

biztosítja a tanulás személyes tapasztalati módját. A tanulók élményszerű tapasztalatokon keresztül ismerhetik meg 

a művészeti stílusok és irányzatok sokszínűségét, valamint azokat a kifejezési formákat, amelyek a 

zeneművészetben, táncművészetben, képző- és iparművészetben, valamint a szín- és bábművészetben ötvöződnek. 

3. Az alapfokú művészeti nevelés feltárja a művészet megörökítő, átörökítő szerepét, megérteti, hogy az alkotás az 

egyik legértékesebb emberi alapképesség. 

4. A művészeti nevelés megalapozza a tanuló esztétikai szemléletét, kommunikációs képességét, az alkotómunka 

iránti igényét. A rendszeresen átélt pozitív élmények alakítják ki azokat az emberi tulajdonságokat, magatartási 

szokásokat, melyek a művészetek területén az eredményesség összetevői. 

5. A művészeti nevelés az alkotó típusú tevékenységek megismertetése által járul hozzá az akarati, az alkotó-alakító 

cselekvőképesség fejlesztéséhez. 

6. A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozót segíti abban, hogy megtalálja, megőrizze és fejlessze identitását, 

vállalja önmagát, megmutassa a kisebbség értékeit, erősítse a közösséghez való kötődését. 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja tartalmi szabályozásának értelmezése 

 

A követelmény és a tantervi program 

A követelmény és a tantervi program a pedagógiai programokon belül a helyi tantervek és a tantárgyi programok 

kidolgozásának alapdokumentuma. 

A követelmény és a tantervi program művészeti áganként határozza meg a nevelő-oktató munka kötelező közös 

céljait, tartalmazza a nevelő-oktató munka alapjául szolgáló, az egyes tartalmi szakaszokban teljesítendő fejlesztési 

feladatokat.  

 

Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, melyek kijelölik, hogy 

mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos, a művészeti oktatás folyamata során. A pedagógiai folyamat 

különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, figyelembe véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és 

az egyes évfolyamok követelményeit. 

 

Helyi tanterv 

Az a tanterv, melyet egy iskola pedagógiai programjában kitűzött céljainak, alapelveinek megfelelően kiválaszt, 

vagy összeállít.  

A közoktatásról szóló törvény 8/B. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az alapfokú művészetoktatási 

intézményekben folyó nevelő és oktató munka, illetve a helyi tanterv az oktatásért felelős miniszter által – művészeti 

áganként – kiadott Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjára épül. 

A közoktatásról szóló törvény 45. §-ának (3) bekezdése alapján az alapfokú művészetoktatási intézmény a helyi 

tantervét az Alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja alapján készíti el, vagy az ily módon 

készített tantervek közül választ, és azt építi be helyi tantervként pedagógiai programjába. A helyi tanterv 

összeállításánál lehetőség van a helyi sajátosságok figyelembe vételével történő tantervfejlesztésre. 

 

Követelmények 

A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer 
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A követelmény és tantervi program a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, rendszerezésére, kellő 

elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel a tanulóknak az ismeretek 

eredményes alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a tevékenységek széles körében érvényesíthető 

képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően, 

egymásra épülően határozza meg az évfolyamok végén elvárható követelményszinteket. 

 

Kompetenciák 

A művészetoktatás során kialakítandó, megerősítendő és fejlesztendő ismeretek, képességek, attitűdök rendszerének 

leglényegesebb, alapvető elemei, amelyre a fejlesztési célok irányulnak. 

 

Tananyag  

Az oktatás és a tanulás kiválasztott, különböző módon (spirális, lineáris, koncentrikus, egyéb) elrendezett 

ismeretanyaga. A tananyag komplex rendszert alkot, amely több szempontból is csoportosítható, és amelyben 

domináns szerepet kap az ismeretanyag gyakorlati alkalmazása.  

A kompetencia alapú tananyag egy adott oktatási program része, amely moduláris felépítésű is lehet, tanuló- és 

tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. 

Homogén és heterogén csoportokban a tanulók személyes, kognitív, szociális és speciális kompetenciáit fejleszti. 

 

Tanszak 

Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A tantárgyaknak a művészeti ág sajátosságai alapján rendezett 

csoportja.  

 

Tantárgy 

A művészeti ágon belül választott tantervi program. 

 

Főtárgy 

Az elsődlegesen kiválasztott tantárgy. 

 

Kötelező tantárgy – kötelezően választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagának feldolgozásához szükséges tantárgy. 

 

Választható tantárgy 

A főtárgy ismeretanyagát kiegészítő tantárgy. 

 

Óraterv 

A jogszabályokba foglalt tanulási idő pedagógiai céloknak megfelelő felosztása tantárgyak és évfolyamok szerint. 

Az óratervben hagyományosan heti óraszám szerepel. A helyi tanterv az éves órakeretet megtartva didaktikailag 

indokolt esetben más óraszám felbontást is alkalmazhat.  

 

Tantervi program 

Az oktatás tartalmának, kiválasztásának, elrendezésének, feldolgozásának koncepciója. Funkciója az oktatási 

folyamat tervszerűségének megalapozása, az oktatás alapvető tartalmi egységeinek meghatározása.  

 

Tantervi tananyagtartalom 

A tantervi tananyagtartalomnak általában két szintje van. Az első szinten találhatjuk azt a tantervi tartalmat, amely 

részletes felsorolás formájában megadja az adott terület, tantárgy legfontosabb témáit, témaköreit, fogalmait, 

személyeit, műveit. A második szinten találhatjuk azokat a tartalmakat, amelyek több téma együttesét, csomópontjait 

jelentik, összefüggésekre, kulcsfogalmakra helyezik a hangsúlyt, a kultúraközvetítés szempontjából relevánsak.  

Taneszköz 

Oktatási eszköz, segédeszköz, tanítási és szemléltető eszköz. Az oktatás folyamatában felhasználható, az oktatás 

céljainak elérését elősegítő tárgy. A taneszközök lehetnek hangszerek, háromdimenziós (tanári demonstrációs 

eszközök, tanulói munkaeszközök), nyomtatott (tanári és tanulói segédletek), oktatástechnikai taneszközök 

(anyagok és egyéb eszközök). 

 

Vizsgakövetelmények 

Az egyes tanulói teljesítmények és a jogszabályban rögzített normák összehasonlítására alkalmas kritériumrendszer 

az oktatási rendszer szakaszainak határain. Az alapfokú művészetoktatási intézményeket érintően a jogszabályban 

rögzített a művészeti alapvizsga és záróvizsga követelménye. E vizsgakövetelmények az Alapfokú művészetoktatás 

követelményei és tantervi programjára épülnek. 
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Az alapfokú művészetoktatás követelmény és tantervi program alkalmazásának, és a programfejlesztés 

gyakorlatának fogalmai 

 

Oktatási program, (pedagógiai rendszer) a helyi tantervben  

A tanítás-tanulás megtervezését-megszervezését segítő, dokumentumok, szakmai eszközök rendszere. A pedagógiai 

rendszer jellegzetes komponensei a következők. 

1. Tantervi program: tartalmazza a tantárgy tanításának céljait, fejlesztési feladatait, a követelményeket témákhoz, 

évfolyamokhoz vagy hosszabb ciklusokhoz rendelve, az értékelés elveit, továbbá kijelöli és az időben elrendezi a 

tananyagot.  

2.  Pedagógiai koncepció, mely összefoglalja, elméletileg is megalapozza azokat a pedagógiai elveket, amelyeken 

a program alapul. 

3. Modulleírások: részletes leírást adnak egy-egy téma feldolgozásának menetéről, mindenekelőtt a tanulói 

tevékenységekről és az ajánlott eszközökről. 

4. Eszközi elemek, amelyek lehetővé teszik a tervezett tevékenységek megvalósítását: 

a) információhordozók: tankönyvek, kották, szövegek, képek, filmek, hanghordozók, makettek, digitális 

adathordozók stb., 

b) feladathordozók: munkafüzetek, feladatlapok stb., 

c) a kettő kombinációi: szoftverek stb. 

d) Minden olyan további eszköz, mely a feladat megoldását, a tevékenység végzését lehetővé teszi. (Pl. 

hangszerek, egyéb felszerelések.) 

5. Értékelési eszközök, amelyek elősegítik a tanulói teljesítmények javítását, növelését, amelyek a tanuló egyéni 

fejlődését szolgálják.  

6. Továbbképzési programok, melyek során felkészítik a pedagógusokat a program alkalmazására és 

továbbfejlesztésére. 

7. Támogatás: tanácsadás és programkarbantartás külső szakértő és az iskolavezetés részéről. 

A szóhasználatot differenciáltabbá tehetjük, ha oktatási programnak az (1), (2), (3) és (4) pontban felsorolt 

komponenseket nevezzük, programcsomagról akkor beszélünk, ha ezek kiegészülnek az (5) ponttal. A pedagógiai 

rendszer pedig a (6) és (7) pontokat is tartalmazza. 

 

A programfejlesztés szintjei 

1. A modulok szintje: a program elemi egysége a modul, azaz a tanítási (tanulási) egység, a pedagógiailag 

feldolgozott téma.  

Itt alapvetően két feladat van: a témák azonosítása (azaz a tananyag kiválasztása) és a témák tanításának 

megtervezése. Egy modul több variációban készül el aszerint, hogy fiatalabb vagy idősebb tanulóknak szánjuk. 

2. Az adatbázis szintje: a modulokhoz eszközi elemeket kell kidolgozni: feladatokat, szemléltető és informatív 

anyagokat. Ezek azonban professzionális fejlesztés esetén nem kötődhetnek kizárólagosan egyetlen modulhoz, 

külön adatbázisba szerveződnek, amely háttérként szolgál a legkülönbözőbb modulok számára. 

3. A rendszerek szintje: a modulok sorrendje és egymásra épülése természetesen az esetek többségében nem lehet 

véletlenszerű. A programoknak bejárási utakat kell kínálni (lehetőleg többes számban) a kidolgozott modulokhoz. 

Bizonyos eszközi elemek szorosan kötődnek ezekhez a bejárási utakhoz. Ilyenek a tankönyvek, az értékelési 

eszközök, a továbbképzési programok, továbbá a tantervi programok.  
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II. RÉSZ 

 

ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

 

A) KLASSZIKUS ZENE 

 

I. FEJEZET 

AZ ALAPFOKÚ ZENEOKTATÁS CÉLRENDSZERE ÉS FUNKCIÓI 

 

Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az 

érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok 

megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja 

készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az 

értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a 

zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek 

átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a hagyományos és az 

új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával. 

A zeneoktatás a különböző zenei műfaj sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, 

miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására 

készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát. 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, csembaló, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő 

Vokális tanszak tantárgya: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, 

egyházzene, improvizáció 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene, 

zenekar, kórus 

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, zeneismeret, 

második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene 

tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) 

és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

Óratervek 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamokat. Az első 

(zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző 

évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

                                                 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható 

tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
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Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően 

választható tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, cimbalom, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2     

Kötelezően választható 

tantárgy 

     2 2 2 2 

Választható tantárgy (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

 (1)+ 4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő 

 

Óraterv 3 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   

Kötelezően választható 

tantárgy 
     2 2 

Választható tantárgy (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(1)+6 évfolyam: magánének 

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más zenei műfajok 

(népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene) valamint más művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, 

szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 
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(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2-8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc 

2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak esetében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, zeneismeret, második 

hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi 

programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa tantárgyak) 

és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

Óratervek 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamokat. 

A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően 

választható tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható tantárgy (2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, ütő, gitár, cimbalom, zongora, hegedű, gordonka 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (1) 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+3+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő,  

 

Óraterv 3 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (1) 2 3 4 5 6 
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Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+5 évfolyam: magánének 

 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3-4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak:  

A teljes képzési időben minimum 30 perc 

 
A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia:  

– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó tanulót arra, hogy 

elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

Szakmai kompetencia 

– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 

dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei 

karakterek iránti érzékenység). 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

Személyes kompetencia 

– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, 

ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

Társas kompetencia 

– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kommunikációs készség) 

azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud illeszkedni és aktívan részt tud venni a 

társas zenélésben. 

– Esélyegyenlőség. 

Módszertani kompetencia 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, a zene 

történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

– A kortárs zene befogadására nevelés. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás . 

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó alapfokú 

évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény utolsó továbbképző 

évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga tantárgy tekintetében – 

az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja figyelembevételével az iskola helyi tantervében 

kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező intézmény állítja össze 

oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felkészültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát 

és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője 

bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, 

valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán az „A” tagozatos tanuló 

választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanulók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók 

számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret, vagy 

zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, vagy zeneismeret, vagy 

zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet  

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): tanult hangszer 

 

Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az „A” tagozatos tanuló 

választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára 

mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom  
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Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom-zenetörténet főtárgy( „A” tagozat): a tanult hangszer 

 

A vizsgák ideje: 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Szolfézs főtárgy 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga:  

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 

 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanulmányi követelmények 

teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanulmányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos 

művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott tanévben döntőbe került.  

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti alapvizsgával vagy 

záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön-külön osztályzattal kell 

minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy annak eredményét a 

művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 
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A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztályzatok számtani közepe 

adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső eredmény meghatározásában a főtárgyból kapott 

osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt vizsga tantárgy 

vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell javítóvizsgát tennie, 

amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

II. FEJEZET 

FAFÚVÓS TANSZAK 

 

FURULYA 

 

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hangszer. 

 

A furulyatanítás általános céljai, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

– a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél szélesebb körét, 

– hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– megfelelő tempójú repetíciót, 

– laza, egyenletes ujjtechnikát, 

– pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartásával, 

– hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 

– tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek díszítésében. 

 

Fordítson figyelmet 

– a furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem transzponáló) olvasásra, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– az eredeti furulyairodalom mellett más zenei korszakok műveinek megismertetésére, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer ápolására. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

A zeneiskola 1. évfolyamának tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori sajátosságainak 

figyelembevételével készült. Az ennél fiatalabb tanulókkal szemben nem támaszthatók ugyanazok a követelmények. 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a tanuló hangszeres 

készségének, zenei érzékének felmérése. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
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– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– Különböző játékmód és hangindítások. 

– A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Játék a hangszer fejével. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek mielőbbi pontos 

begyakorlása  

-- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelemben kotta nélkül. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A tanulók értelmi, érzelmi és fizikai fejlettségéhez alkalmazkodva az előképző célja a hangmagasság, ritmus iránti 

fogékonyságának, zenei memóriájának fejlesztése, aktivitásának, kreativitásának kibontakoztatása, az életkornak 

megfelelően játékos formában ritmikus mondókák, ütőhangszerek, esetleg táncmozgások segítségével. 

Feladata olyan alapokat adni, melyekre az 1. évfolyam tananyaga szilárdan támaszkodhat. 

 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– Különböző játékmód és hangindítások. 

– A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása, fejlesztése. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek mielőbbi pontos 

begyakorlása. 

– Az ismert hangterjedelmen belül lehetőleg intenzív, lebegésmentes hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai kottával és kotta nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanuló kizárólag helyes beidegződésekkel rendelkezzen. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, népdalok és egyszerűbb táncok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

kotta nélkül. 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer részei, összeállítása. 

– Különböző ritmusértékek, pontozások, ütemsúlyok, felütés. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai, különböző hangindítások és hanglezárás nyelvvel.  

– A játszott anyagban előforduló tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A szerkezet és tagolás alapfogalmai (motívum, zenei sor stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika elsajátítása és állandó fejlesztése. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása, a bal hüvelykujj megfelelő helyzeteinek mielőbbi pontos 

begyakorlása (a tartófunkció kialakulásának elkerülése érdekében). 

– Hangképzés, különböző hosszúságú hangok. 

– A dü és tü hangindítások, valamint hanglezárás nyelvvel. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A társas muzsikálás kezdetei, esetleg a tanár vagy zongorakísérő közreműködésével is. 

 

Ajánlott tananyag 

Lőrincz-Paragi: Furulya ÁBC (EMB 14090) 

Béres: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 1. 

Gyermekdalok, népdalok 

 

Követelmények  

A hangszer helyes összeállítása és ennek önálló ellenőrzése. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása, valamint a hangkészlet fogásainak ismerete. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két-három népdal, kotta nélkül. 

– Egy-két könnyű tánctétel kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése, főfogásokkal is könnyen játszható trillák. 

– Az artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Tizenhatodok, nyolcad szünet, nyújtott ritmus, nyolcad felütés. 

– Régi és új stílusú magyar népdalok. 

– A játszott anyag formai elemzése az életkornak megfelelő szinten: azonosság, hasonlóság, különbségek 

felismerése stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfunkciók (testtartás, légzéstechnika, kéztartás) állandó ellenőrzése és fejlesztése. 

– Tartott hangok gyakorlása minimális crescendo-decrescendo-val. 

– A hangindítás és hangismétlés gyorsítása a nyelv lazaságának megőrzésével. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók. 

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 2. 
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Bali J.: Furulyaiskola I. 

Béres J.: Furulyaiskola I., II. (EMB 5406, 7062) 

Keuning, Hans P.: 30 simple studies 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Anonymus: Allemande (EMB 4303) 

Anonymus: Angol tánc (EMB 7888) 

Anonymus: Hajdútánc (EMB 7888) 

Anonymus: Rondo (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/118) 

Purcell, H.: A pásztor (EMB 8959) 

 

Követelmények  

Jól értelmezhető beintés a kamarapartner felé. 

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

A tü-dü hangindítások zökkenőmentes, de megszólalásában határozottan megkülönböztethető alkalmazása. 

Dúr skálák gyakorlása. 

Rövidebb lélegzetű etűdök. 

Egyszerűbb táncdarabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk és trillák alkalmazásával, 

kotta nélkül is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála lehetőleg figurációkkal kotta nélkül. 

– Egy népdal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű tánctétel, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új ritmusértékek, ütemfajták, tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, menüett stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tü, dü, rü artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– Dúr és moll skálák c1-c3 hangterjedelemben. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel játszása, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II., III.( EMB 12002) 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe (Peters 2377) 

Keuning, H. P. 20 studies 

Rodgers, Ph. Sight reading exercises 118-150. (SM 1479) 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Anonymus: Lassú tánc (EMB 7888) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 14090/142) 

Bach, J. S.: Menuett (EMB 2750) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Pepusch, J. Chr.: C-dúr szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Purcell, H.: Bourrée (EMB 6106) 
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Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Egyszerűbb szabad díszítések a kottakép alapján. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

Parlando népdalok (szöveggel is) és egyszerű tánctételek értelmesen tagolt megszólaltatása, a már megismert 

artikulációk és trillák alkalmazásával, hangsorok, mérsékelt tempójú rövidebb etűdök (kotta nélkül is). 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A hangmagasság és az artikulációs magánhangzók összefüggéseinek tudatosítása. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, siciliano stb.). 

– „F” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccato-játék nyelvzárással. 

– Dúr és moll skálák c1-d3 tercekkel, hármashangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal.  

– Az „F”-alapú furulya használatának gyakorlása. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése az altfurulya bevezetésekor. 

– A „rekesz”-légzés és támasz állandó ellenőrzése, különös tekintettel az altfurulya megnövekedett levegő-

szükségletére. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió. 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J.: 77 Daily Exercises 

Hinke, G.: Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P.: 20 studies 

Keuning, H. P.: 10 difficult studies 

Keuning, H. P.: 25 studies 

Keuning, H. P.: 40 simple studies 

Linde, H. M.: Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J.: GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O.: 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J.: Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Fesch, W. de: G-dúr szonáta III., IV. tétel (Dobblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: d-moll szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/4.) (EMB. 14071) 

Telemann, G. Ph.: G-dúr Partita VI. Aria (Tempo di Minuet) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: Menuett (EMB 13100) 

Vivaldi, A.: Largo (EMB 14090/167) 

Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d-moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Somis, G. B.: Allegro (EMB 14095) 

 

Követelmények  

A összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatása alapján. 
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„F”-alapú furulya használata. 

Melodikus vagy összhangzatos moll hangsorok gyakorlása. 

A fogástáblázat önálló használata. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát a zenei motívumok és kisebb zenei egységek megformálására, a tanár 

útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két szonátatétel trillákkal, kísérettel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Inégal játék fogalma, szerepe a furulyajátékban. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló új tánctípusok jellegzetességei (pl. gigue, rigaudon stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 

– Az artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása lehetőleg altfurulyán. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Corelli, A.: Sarabande (EMB 7888) 

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Loeillet, J. B.: e-moll szonáta I., II. tétel op. 3/7 

Loeillet, J. B.: F-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2.) 

Pepusch, J. Chr.: G-dúr „altszonáták” 6/3. szopránon 

Telemann, G. Ph.: II. G-dúr Partita – tételek 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: B-dúr szonáta op. 2/7 III., IV., V. tétel 

Marcello, B.: d-moll szonáta op. 2/2 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Az egyszerűbb hangnemekhez tartozó fontosabb trillák ismerete. 

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két szonáta- vagy szvittétel trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel, kísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 



285 

 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Kromatikus skála. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon szoprán- és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 140719) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Gavotte, Bourrée D-dúr (EMB 14071) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: h-moll szonáta op. 3/10 (EMB 13160-3) 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: C-dúr szonáta op. 3/3 

Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta III., IV. tétel 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G-dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

 

Követelmények  

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

A tanuló alkalmazzon önállóan minimális belső dinamikát zenei motívumok és kisebb zenei egységek 

megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül, 

– Egy etűd, 

– Két szonáta- vagy szvittétel, trillákkal és egyéb egyszerűbb ékesítésekkel illetve dallami díszítésekkel, kísérettel, 

lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a „B” 

tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulyacsalád tagjai és hangterjedelmük. 

– Az eddig tanult hangkészlet bővítése. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Pontozott ritmusértékek, 8-ados ütemmutatók, hemiola ismerete, használata. 

– Könnyebb ékítések a trillákon kívül: mordent, paránytrilla, előkék. 
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– Enharmónia. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. pavane, allemande, chorea, menüett stb.). 

– Az „f” alapú furulya bevezetése, fogásai és olvasása hangzó magasságban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hanglezárás a száj kinyitásával. 

– dúr és moll skálák tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegőre játszása, szopránfurulyán. 

– Az „f” alapú hangszer használatának gyakorlása.  

– A „rekesz”-légzés és támasz állandó ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer levegőszükségletének 

figyelembevételével. 

– Kézfunkciók (különösen a bal hüvelykujj) fokozott ellenőrzése a kétféle hangolású hangszer bevezetésekor. 

– Az abc-s névvel való helyes, nem transzponáló gondolkodás ellenőrzése különböző módszerekkel.  

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Giesbert, F. J. 77 Daily Exercises 

Hinke, G. Praktische Elementarschule für Oboe 

Keuning, H. P. 20 studies 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, Hans P. 40 simple studies 

Linde, H. M. Die kleine Übung (Tägliche Studien für ….) 

Markovich J. GRADUS a barokk furulyához 3. 

Oromszegi O. 101 etűd, népdalvariáció és karakterdarab 

Sellner, J. Etüden für Oboe / I., II. (EMB 12002) 

Bach, J. S.: Menuett I. (EMB 4303) 

Bach, J. S.: Polonaise (EMB 14090/130) 

Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta III., II. tétel 

Fesch, W. de: G-dúr szonáta III., IV. tétel (Doblinger Musicverlag) 

Pepusch, J. Chr.: C-dúr szonáta (6 szopránszonáta/1.) 

Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta III., IV. tétel (EMB 13100) 

Loeillet, J. B. John: op. 3/2 d-moll szonáta III., IV. tétel (EMB 13160-3) 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Jól megalapozott testtartás, légzés, hangindítás, hanglezárás, biztos hüvelykujjtechnika. 

A tanult hangkészlet biztonságos olvasása és fogásainak ismerete. 

Összetett hangindítások gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Melodikus moll hangsorok gyakorlása. 

Társas zenélésnél hangolás tanári segítséggel. 

A tanuló alkalmazzon minimális dinamikát, zenei motívumok és kisebb zenei egységek megformálására, a tanár 

útmutatásai alapján, legyen képes változó nyomáserősségű levegővezetésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: tercekkel, hármashangzat felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab/tétel, trillákkal, kísérettel kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A trillatáblázat használata. 

– Jelzetlen kötelező díszítések szükségességének felismerése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A megfelelő artikuláció megválasztásának szempontjai. 
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– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

-- A játszott anyagban előforduló táncok jellegzetességei (pl. gagliarda, gavotte, rondeau, gigue stb.). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások állandó gyakorlása. 

– Staccatók nyelvzárással. 

– Az altfurulya használatának gyakorlása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szopránfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 

Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

Bach, J. S.: Bourrée I., II. h-moll (Z. 14071) 

Corelli, A.: op. 5/8 a-moll szonáta I., IV. tétel 

Loeillet, J. B.: C-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/1.) 

Pepusch, J. Chr.: d-moll szonáta III-IV. tétel (6 szopránszonáta/1.) (EMB 14071) 

Telemann, G. Ph.: G-dúr Partita – tételek 

Händel, G. Fr.: g-moll szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Gaiment (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/2 d-moll szonáta 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta II., I. tétel 

 

Követelmények  

Mordent, paránytrilla, előkék alkalmazása. 

Altfurulya használata. 

A fogástáblázat önálló használata. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonátatétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Egész értéknél hosszabb hangok és szünetjeleik, tizenhatod-triolák. 

– Inégal játék fogalma. 

– A moduláció fogalma, egyszerű hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A szonáta felépítése, variációs formák, az anyagban megjelenő új tánctípusok. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán, tempójának fokozása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel való játéka altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes. 

 

Ajánlott tananyag 

Kállay G. Hangnemgyakorló szopránfurulyára (EMB 14071) 

Keuning, H. P. 10 difficult studies 
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Keuning, H. P. 25 studies 

Keuning, H. P. 12 difficult studies 

Kölz, E. M. l Essercizi per il Flauto dolce 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ IV. V. (EMB 12002) 

Winterfeld, L. Höffer v. Zwölf Etüden für Altblockflöte 

d'Hervelois, L. de Caix: La Tubeuf (EMB 14071) 

Händel, G. Fr.: Menuett (EMB 7888) 

Loeillet, J. B.: F-dúr szonáta (szopránkiadásból 3/2) 

Loeillet, J. B.: h-moll szonáta op. 3/10 

Telemann, G. Ph.: II. G-dúr Partita 

Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta III., IV. tétel 

Lavigne, Ph. de: Rondeau – Tambourin I., II. (EMB 13100) 

Marcello, B.: op. 2/7 B-dúr szonáta 

Pepusch, J. Chr.: B-dúr „altszonáták” 6/6. 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta III., IV. tétel 

Veracini, Fr. M.: G-dúr szonáta I., II. tétel (12/2) 

Vivaldi, A.: d-moll szonáta RV 36 I., III. tétel (EMB 14130) 

 

Követelmények  

A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások önálló megválasztása, bejegyzése a játszandó 

anyagnak megfelelően. 

A trillatáblázat önálló használata. 

Egyszerűbb trillák forgódíszítéssel. 

Minimális belső dinamika önálló alkalmazása a zenei motívumok és kisebb zenei egységek megformálására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Két szonáta- vagy szvittétel egyszerűbb ékesítésekkel és dallami díszítésekkel, kísérettel, kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A furulya története és különböző stíluskorszakokban betöltött szerepe. 

– A népi furulya és a furulya (blockflöte) közti különbség. 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Az inégal játék (elsősorban francia zenénél) alkalmazásának szabályai. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– Versenymű, fantázia. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán és altfurulyán is. 

– A t, d, r artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal játék állandó 

gyakorlása. 

– A t-l d-l összetett hangindítások bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, szoprán- és altfurulyán. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J. Etüden für Oboe VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 
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Staeps, H. U. Methodische Übungen  

Veilhan, J.-C. La flute ? bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

Altfurulya szólamok olvasása kóruslejegyzésben. 

Bonyolultabb szabad díszítések játéka a kottakép alapján. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat és domináns négyeshangzat – felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy teljes szonáta kotta nélkül. 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló 

- legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, 

kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni, 

- rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel, 

- legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes légzéstechnikát, 

befúvásmódot, billentést stb., 

- legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett hangterjedelmében f1 g3-

ig (in F), 

- legyen jártas mind a C, mind az F alaphangú hangszer használatában, 

– tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

– alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, többek között a t, r, d 

hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

– törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechnikával, 

– tudjon önállóan hangolni, 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

Ismerje  

– az f1- g3 (in F), hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogásokat, 

– a hangszer ápolásának karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

– a tanult anyagban előforduló tempo- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a furulya történetét, rokon hangszereit, 

– a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– dúr és moll skálák 3#, 4b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim négyeshangzat-

felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes kihasználásával, 

– két etűd vagy egy variációsorozat, 

– legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

Művészeti alapvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB14071), 

Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyaiskola 2. rész (Schott) nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; Anon: Greensleeves 

to a Ground, Marcello szonáták (EMB13476-7), Loeillet de Gant: Szonáták, op. 1 és op. 3 (EMB 13160-3), 

Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36 (Ricordi Nr13322300), Telemann: F-dúr szonáta (EMB 13542), 

kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos (Schott), 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, Naudot: Triószonáta, 

Czidra: Régi magyar táncok (EMB 14283) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólómű; Kállay G.: Hangnemgyakorló (EMB 14071), J.v.Eyck: Der Fluyten Lust-hof – 

Variációk (Amadeus), Braun: etűdök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára (Hofmeister) 

nehézségi szintjén. 

– Előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaraműből is; Telemann: C-dúr 

szonáta (EMB 13542), Veracini: a-moll szonáta (Peters), Lavigne: Rondeau és Tambourin I-II. tétel, Fesch: F-

dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánonszonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára 

nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 
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– T-l, d-l artikulációk szerepe a furulyajátékban. 

– Nehezebb trillák forgódíszítéssel, kettős ékesítések (doppelschlag). 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Összetett hangindítások, valamint az inégal játék állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető kamaraegyüttesben 

alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L.: H. v.: 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J.: Etüden für Oboe/ VI.- (EMB 12002) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum (átírta: Báthori Béla ) 

Brüggen, F:. 5 etűd 

Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen  

Veilhan, J.-C.: La flute ? bec baroque 

Winterfeld, L.: Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v.: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B.: The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

Zárlati hemiolák önálló felismerése. 

Önálló hangolás. 

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

Hosszabb lélegzetű etűdök technikailag pontos megoldása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár; lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

-- Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal játék 

állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető kamaraegyüttesben 

alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Quantz, J. J.-Nagy Frigyes 100 Tägliche Übungen für Flöte 

Winterfeld, L. H. v. 40 Studien für Altblockflöte 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sellner, J. Etüden für Oboe/ VI. (EMB 12002) 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Staeps, H. U. Methodische Übungen 

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Anonymus: Greensleeves to a Ground  

Bach, J. S.: Menuett h-moll (EMB 13100) 

Fesch, W.: G-dúr szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: I. B-dúr Partita – tételek 

Bellinzani, P. B.: op. 3/3 C-dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: a-moll szonáta III., IV. tétel 

Marcello, B.: op. 2/4 e-moll szonáta I., II. tétel 

Telemann, G. Ph.: „kis” C-dúr szonáta I., II. tétel (TWV 41: C 2) 

Telemann, G. Ph.: Andante (EMB 14095) 

Veracini, Fr. M.: a-moll szonáta (12/6) 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta op. 13/6 III., IV. tétel 

 

Követelmények  

A t-d, t-r, d-r artikulációk egységes tempójú alkalmazási képessége. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Barokk szonáták élményszerű előadása a tanult zenei kifejezőeszközök felhasználásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján.  

– A t-r-l-r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal játék 

állandó gyakorlása. 

– A t-r-l-r összetett hangindítás bevezetése és gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, hajlékony, változatos alkalmazása (tempó, amplitúdó). 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető kamaraegyüttesben 

alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Staeps, H. U. Methodische Übungen 

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K. Three exercises for alto recorder 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160-3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160-3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a-moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

 

Követelmények  

A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

Kettős ékesítések problémamentes alkalmazása. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála figurációkkal (tercek, hármashangzat), kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di-dll di-dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”-jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t-) t-r-t-r-t inégal játék, valamint a 

„duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon, a feltételezhető kamaraegyüttesben 

alkalmazott hangszeren. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 
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Ajánlott tananyag 

Linde, H. M. Der Kunst des Blockflötenspiels 

Staeps, H. U. Das Tägliche Pensum 

Brüggen, F. 5 etűd 

Collette, J. 12 melodikus gyakorlat 

Eyck, J. v. Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Thomas, B. The Baroque solo book 

Staeps, H. U. Methodische Übungen  

Veilhan, J.-C. La flute B bec baroque 

Winterfeld, L. Höffer v. Technische Studien für Altblockflöte 

Boeke, K. Three exercises for alto recorder 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 13160-3) 

Loeillet, J. B. John: 12 szonáta op. 3 (EMB 13160-3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: B-dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5 

Vivaldi, A.: a-moll koncert RV 108 (+ 2 hegedű + bc.) 

 

Követelmények  

A t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások alkalmazása. 

Egyszerűbb szabad díszítések önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála: tercek, hármashangzat, kotta nélkül.  

– Egy etűd. 

– Két különböző karakterű előadási darab, vagy egy tételpár, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A túlpontozás, mint zenei elem. 

– Összetett ornamensek. 

– Bonyolultabb szabad díszítések a tanár útmutatásai alapján. 

– A vibrato szerepe a zenében; vibrato, mint a barokk díszítés eszköze. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek tisztítása, karbantartása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás szoprán- és altfurulyán is. 

– A t, d, r, l artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal játék állandó 

gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Braun, D.: Szólók 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 
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Händel, G. Fr.: B-dúr szonáta 

Händel, G. Fr.: g-moll szonáta 

Kölz, E. M.: Essercizi per il Flauto dolce 

Loeillet, J. B. de Gant: 12 szonáta op. 1 (EMB 16160-3) 

Marcello, B.: 12 szonáta 

Preludes from The Division Flute (1706) 

Quantz, J. J. – Nagy Frigyes: 100 Tägliche Übungen für Flöte (szopr.) 

Telemann, G. Ph.: 6 partita (szoprán) 

Telemann, G. Ph.: F-dúr szonáta 

Telemann, G. Ph.: (kis) f-moll szonáta (TWV 41: f 2) 

Valentine, R.: 12 szonáta op. 2 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 5 

Winterfeld, L. H. v.: Zwölf Etüden für Altblockflöte 

 

Követelmények  

Az artikulációs magánhangzók tudatos, önálló alkalmazása a hangmagasság függvényében. 

A t-d, t-r, d-r artikulációk könnyed alkalmazása tizenhatodokban is. 

Inégal játék gördülékeny alkalmazása a tanár útmutatásai alapján. 

Jelzetlen kötelező díszítések önálló alkalmazása. 

Nehezebb trillák forgódíszítéssel. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála, tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb tételpár kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A tanult ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó rendszerezése. 

– A t-r-l-r összetett hangindítás szerepe a furulyajátékban. 

– Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A különböző barokk szonátatípusok tételeinek jellegzetességei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal játék 

állandó gyakorlása. 

– A t-r-l-r összetett hangindítás bevezetése, gyakorlása. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratok állandó gyakorlása, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Brüggen, Fr.: 5 etűd 

Collette, J.: 12 melodikus gyakorlat (szopránra) 

Corelli, A.: Szonáták op. 5, 7-11. 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Fesch, W.: 6 szonáta op. 6 

Frescobaldi, G.: 5 canzona (szopránra vagy tenorra) 

Händel, G. Fr.: F-dúr szonáta 

Mancini, Fr.: 12 szonáta 

Pepusch, J. Chr.: 6 szonáta (alt!) 



296 

 

Schickhardt, J. Chr.: 6 szonáta op. 1 

Select Preludes and Voluntaries for the Flute (1708) 

Telemann, G. Ph.: (kis) C-dúr szonáta (TWV 41: C 2) 

Veracini, Fr. M.: 12 szonáta 

Vivaldi, A.: RV. 427. D-dúr koncert (szoprán) 

 

Követelmények  

Az előző években tanult artikulációk stílusos alkalmazása.  

A (t-) t-r-t-r-t inégal játék önálló alkalmazása. 

Összetett ornamensek. 

Ujjvibrato, rekeszvibrato. 

A barokk szvit tételeinek ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skála tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Két etűd. 

– Egy versenymű két tétele, vagy egy egyéb, tételpár kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– Új ritmikai elemek megértése az eddig tanultak alapján. 

– A hangindítások tempójának fokozását szolgáló artikulációk. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is. 

– Az eddig tanult artikulációk és a belőlük alkotott összetett hangindítások, valamint a (t-) t-r-t-r-t inégal játék 

állandó gyakorlása. 

– A dúr és melodikus moll skálák ismétlése kibővített hangterjedelemben, tercekkel, hármashangzat- és domináns 

négyeshangzat-felbontásokkal, az eddig tanult artikulációkkal. A skálák tempójának fokozása. 

– Különböző vibratok állandó fejlesztése, alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáta. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: F-dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1031 

Bellinzani, P. B.: 12 szonáta 

Corelli, A.: La Follia op. 5 no. 12 

Dieupart, Ch.: 6 szvit 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Feltkamp, J. H.: 12 Etudes vor Sopran-Blockfluit  

Fesch, W.: 6 szonáta op. 8 

Händel, G. Fr.: C-dúr szonáta 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 / F-dúr, d-moll 

Linde, H. M.: Der Kunst des Blockflötenspiels 

Sammartini, G.: F-dúr koncert 

Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 

Staeps, H. U.: Das Tägliche Pensum 

Staeps, H. U.: Methodische Übungen (szopránra) 

Telemann, G. Ph.: a-moll fantázia 

Valentine, R.: 6 szonáta op. 5 (a szerző díszítéseivel) 

Vivaldi, A.: g-moll szonáta (Il Pastor fido 6 szonáta) 

Vivaldi, A.: F-dúr koncert op. 10 no. 1 (La tempesta di Mare) 

Vivaldi, A.: D-dúr koncert op. 10 no. 3 (Il Gardellino), (piccolo) 

Winterfeld, L. H. v.: 40 Studien für Altblockflöte  

Winterfeld, L. H. v.: Technische Studien für Altblockflöte 
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Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

Ujjvibrato és rekeszvibrato differenciált alkalmazása. 

Ritkán előforduló enharmóniák intonálásának ismerete. 

Tájékozódás bonyolult polifon zenében. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Skálák tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-felbontásokkal, kotta nélkül. 

– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A játszott anyaghoz kapcsolódó trilla- és egyéb segédfogások. 

– A barokk „duplanyelv”, a di-dll di-dll. 

– A játszott anyagban előforduló új tempó- és karakterjelzések, előadási utasítások stb. 

– A fa hangszerek „block”-jának tisztítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Gyakorlás C- és F-alapú furulyán is. 

– Valamennyi eddig tanult artikuláció és a belőlük alkotott összetett hangindítások, a (t-) t-r-t-r-t inégal játék, 

valamint a t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások állandó gyakorlása, hármas elrendezésben is. 

– Hangsorok gyakorlása altfurulyán. 

– A technikai elemek továbbfejlesztése a virtuozitás irányába. 

– A különböző vibratok tudatos és változatos alkalmazása. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: furulya kísérettel, duó, trió, furulyanégyes, triószonáták. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach, J. S.: C-dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1032 

Bach, J. S.: F- (vagy G-)dúr (fuvolára írt) szonáta BWV 1035 

Castello, D.: Sonata seconda (szopránra vagy tenorra) 

Castrucci, P.: F-dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/5 

Castrucci, P.: C-dúr szonáta (a szerző díszítéseivel) op.1/6 

Corelli, A.: Szonáták 1-6. op. 5 (részben korabeli díszítésekkel) 

D'Hervelois, De Caix: G-dúr szvit (szoprán) 

Eyck, J. van: Der Fluyten Lust-hof I-III. 

Fontana, G. B.: 6 szonáta (szoprán) 

Hotteterre, J.: 4 szvit op. 5 

Quantz, J. J.: Capricciok 

Schickhardt, J. Chr.: 24 szonáta op. 30 (különböző hangnemekben) 

Staeps, H. U.: Neue Übungen im chromatischen Raum der A 

Telemann, G. Ph.: a-moll szvit 

Telemann, G. Ph.: B-dúr fantázia 

Telemann, G. Ph.: d-moll fantázia 

Vivaldi, A.: G-dúr koncert op. 10 no. 6 

 

Követelmények  

Valamennyi tanult hangindítás egységes tempójú alkalmazási képessége, stílusos használata. 

A t-k t-k, d-g d-g „duplanyelves” hangindítások használata, hármas elrendezésben is.  

Egyszerűbb szabad díszítések önállóan. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– skálák: b-s mollok kibővített hangterjedelemben tercekkel, hármashangzat- és domináns négyeshangzat-

felbontásokkal, kotta nélkül. 
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– Egy etűd. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű/tétel, kotta nélkül. 

– Egy versenymű két tétele kotta nélkül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak megfelelő hangterjedelemben, 

– a hangindítás és zárás különböző módjainak önálló alkalmazására, 

– a segédfogások önálló megválasztására, 

– az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközök önálló megválasztására, 

– a játszott zenei anyagot stílushű értelmes tagolt, kifejező megszólaltatására, 

– az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, kamarazenei szólamok 

önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló javítására. 

Ismerje a furulya történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban betöltött szerepét. 

Rendelkezzék  

– az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel,  

– egyenletes, laza ujjtechnikával, 

– zenei képzelőerővel. 

 

 „B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– hangszere történetét és irodalmát, 

– f1-a3 -ig (in F) a fogásokat, 

– a trilla-, segéd-, piano-, forte- fogásokat, 

– az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit. 

Legyen képes 

– a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

– megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– vibrato-mentes hang képzésére, 

– értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

– összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

– fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

– saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

– tisztán intonálni, 

– pontos ritmusban játszani, 

– dúr és moll hangsorokat játszani 4#, 5b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim-

felbontásokkal. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Furulya főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab; Brüggen: Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke (Schott), 

Winterfeld: Technische Studien, (Hofmeister), Telemann: Fantáziák (Bärenreiter), Eyck: Der Fluyten Lust-hof 

I-III. (Amadeus) nehézségi szintjén. 
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– Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny). 

– Egy korabarokk, vagy XX. századi illetve kortárs mű, vagy tétel; Telemann: vagy Händel szonáták, Telemann: 

Metodikus szonáták 1-6., (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab; Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5. (Baroque Solo Book), Eyck, J. van: Der Fluyten 

Lust-hof I-III. (Amadeus), G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll (Bärenreiter), nehézségi szintjén. 

– Egy teljes szonáta vagy concerto. 

– Egy korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, amely lehet kamaramű; Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: 

g-moll szonáta (V.) (EMB 13405, Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő hangolású és minőségű hangszerek. 

Egy billentyűs hangszer. 

Egész alakot visszaadó tükör. 

Két vagy több állítható magasságú kottaállvány. 

Metronóm. 

 

 

FUVOLA 

 

A fuvolatanítás általános céljai, feladatai: 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 

– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a fuvola történetét, 

– a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a hangszer irodalmát, 

– a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 
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– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét, 

– zenei memóriát. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az általános iskola második évfolyamos tanulóinak nagy része alkalmas a fuvolatanulás megkezdésére a fizikai 

adottságok figyelembevételével. A hangszeres előkészítő évfolyam a képességek kibontakoztatását, a készségek 

felmérését szolgálja.  

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Rövid ismertetés a fafúvós hangszerekről. 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– A törzshangok olvasása. 

– A negyed, nyolcad, fél, pontozott fél és egész értékek valamint az ezeknek megfelelő szünetjelek ismerete. 

– A 2/4, 4/4 -es ütemek. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, motívum, periódus, prima 

volta, seconda volta. 

– Gyermek- és népdalok szöveg szerinti értelmezése, szövegtudása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok. 

– A test- és kéztartás ismertetése és lépésről-lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás (huhogás), később nyelvvel 

kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (EMB 3741) 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. (EMB 2809) 

Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 

Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Béres János: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Lőrincz – Paragi: Furulya ABC (EMB 14090) 

Czidra László: Furulyamuzsika kezdők számára (EMB 7888) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal (népek dalai) eljátszása. 

A 2/4, 4/4 -es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC gyermekdalok, vagy ennek megfelelő szintű darabok. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül. 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangszerismeret. 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– A törzshangok biztosabb olvasása. 

– A nyújtó pont ismerete, nyújtott és éles ritmus. 

– A 2/4, 3/4, 4/4 -es ütemek ütemsúlyok. 

– A szerkezet, a tagolás alapfogalmai: ismétlőjel, korona, záróvonal, a levegővétel jele, motívum, periódus, prima 

volta, seconda volta. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Különböző légzésgyakorlatok a helyes légzéstechnika kialakítása érdekében. 

– A test- és kéztartás ismertetése és lépésről-lépésre való megvalósítása a gyakorlatban. 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakításához. 

– A játékmód és az artikuláció alapfogalmai: nyelv nélküli (rekesz) hangindítás (huhogás), később nyelvvel 

kombinálva, rövid és hosszú hangok (tenuto, staccato, legato). 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

– A hallás útján történő önkontroll fejlesztésének megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat (EMB 3741) 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I. (EMB 2809) 

Józsefné Szmrecsányi Magda: Előképzős olvasókönyv (EMB 5725, 6102, 6573) 

Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Béres János: Furulyaiskola I. (EMB 5406) 

Lőrincz – Paragi: Furulya ABC (EMB 14090) 

Magic Flute (Die Flötenschule von Anfang an Band 1 (Barbara Gisler-Haase UE 30370) 

Spiel und Spass mit der Blockflöte I. (Schott 7770) 

 

Követelmény 

A tanult ritmusértékek pontos játéka, hallás és kottakép alapján. 

A 2/4, 4/4 -es ütem pontos ritmikai ismerete. 

A törzshangok biztonságos olvasása és azok fogásai. 

Biztos hangindítás. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyermekdal vagy magyar népdal kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb használatával. 

 

 

Alapfok évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A fafúvós hangszerek jellegzetességeinek ismerete (külső megjelenés, hangmagasság, hangszín stb.). 

– A fuvola részei, összeállításának helyes módja, tisztítása. 

– Egyszerű ritmusértékek és ütemsúlyok. 

– A végzett anyagban szereplő törzshangok valamint a módosított hangok olvasása és fogása. 

– A módosítójelek ismerete. 

– Hangsorok tudatosítása, abszolút hangnévvel is. 

– Ütemmutatók és tempójelzések, amelyek a végzett anyagban előfordulnak. 

– Szerkezet, tagolás: dalforma (ABA), triós forma, Tempo I. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes test-, hangszer- és kéztartás folyamatos ellenőrzése. 

– Az alapvető légzéstechnika megalapozása (rekeszlégzés).- A helyes szájtartás és a befúvási szög beállítása és 

állandó ellenőrzése. A hangindítás és -befejezés igényének felkeltése és fokozatosan történő megvalósítása. 

– A tanult hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott hangok segítségével. 

– A megismert hangsorok gyakorlása különböző artikulációval: legato, tenuto, nyelv nélküli rekesz (huhogás), 

staccato. 

– A jó gyakorlási módszer és emlékezőkészség megalapozása. 

– A lapról olvasási készség fejlesztése az előző tanév nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Sipos: Fuvola ABC (EMB 14005) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Abracadabra Flute (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136-5685-9)  

Bántai – Sipos: Könnyű előadási darabok fuvolára (EMB 8959) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Czidra László: Furulyamuzsika kezdők számára (EMB 7888) 

Lőrincz – Paragi: Furulya-ABC (EMB 14090) 

Házimuzsika gyermekeknek (EMB 13846) 

Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar gyermekdalok két és három furulyára vagy fuvolára  

Papp Lajos: Magyar karácsonyi dalok 2-3 furulyára kezdőknek (EMB 14080) 

Petrovics Emil: Magyar gyermekdalok fuvolára és zongorára (EMB 7373) (EMB 7768) 

 

Követelmény 

Egész, fél (pontozott fél), negyed, nyolcad értékeket tartalmazó rövid gyakorlatok, népdalok két oktáv 

hangterjedelemben. 

A törzshangok és a tanult módosított hangok olvasása. 

Legalább 8 ütemes előadási darabok kotta nélkül, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. 60-61. vagy ennek megfelelő szintű etűdök, darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor (staccato, legato), csak alapskála. 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 61-ig vagy más, azonos szintű, nehézségű gyakorlatok). 

– Egy előadási darab (zongorakísérettel). 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Újabb ütemfajták és tempójelzések. 

– A ritmikai ismeretek bővítése. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 2#, 2b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat és felbontásának fogalma. 

– Szerkezet, tagolás: Da Capo, triós forma. 

– A tanult művek formai elemzése (Azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek felismerése, a periódus 

kérdés-felelet viszonya). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése. 

– Hangképzés: fokozott törekvés a helyes technikával képzett, kifejező fuvolahangra. 

– A rekeszizom szerepének tudatosítása (huhogás). 
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– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. Hangsorok gyakorlása különböző 

kötésvariációkkal. 

– A helyes tartás állandó ellenőrzése. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása. (non legato, portato, marcato). 

– Dinamikai árnyalás: f, mf, p. 

– Memóriafejlesztés készségfejlesztő gyakorlatok segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Renate Unger: Die Querflöte (VEB Deutsche Verlag für Musik BN 30040) 

Rieger – Unger: Das Querflöten Spiel I. (Hofmeister 8060) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos, EMB 8940) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 

Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136-3527-4 

Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730) 

Klassisches Spielbuch (Peters 12295) 

Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 

Mozart: Themes I-II. (Fentone F 413-A, B) 

Dolzsikov: Gyűjtemény fuvolára és zongorára (Muzika 12389) 

Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot tartalmazó 8-16 ütemes gyakorlat eljátszása. 

Mérsékelt tempójú, egyszerűbb ritmusképletekből álló etűdök. 

Könnyebb előadási darabok kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. kötet 102., vagy ennek megfelelő szintű etűdök; Bántai – Kovács: Válogatott etűdök 

I. 22., vagy Gariboldi: Etűdök, továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: I. 102-ig vagy más, azonos szintű, nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról (átfújások). 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték és szünetjelei, kis éles és kis nyújtott 

ritmus. 

– Dúr és moll hangnemek a megismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel is. 

– Kromatika. 

– Újabb tempójelzések (largo, larghetto, meno mosso, marcia stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal Segno, Vi-de, Coda, G. P. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok helyes alkalmazása, esetleg javítása. 

– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére. A dinamika határainak 

szélesítése, a szép hang és a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. 

– Egységes hangszín kialakítása az alsó és felső regiszterben egyaránt.  

– A skálázás tempójának mérsékelt fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, különféle 

artikulációk, repetíció. 

– Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

– Játékmód, artikuláció: az eddig tanult ismeretek készségszintre emelése. 

– Memóriafejlesztés: előadási darabok zenei igényű, kontrollált gyakorlása. 

– Társas zenélés: Lapról játszás. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Werner Richter: Schule für die Querflöte (Schott ED 4777) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Bartók Béla: Este a székelyeknél (Pröhle) (EMB 8317) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus (EMB 6744) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika II. (EMB 8732) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Classical Music for Flute (B.&H. 20342) 

Forty little Pieces (L. Moyse) (Schirmer 43191) 

Der junge Flötist (Zimmermann 1394) 

J. Hook: Szonatina (F-dúr) (Schott 10138) 

 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete c1-g3 -ig, kromatikusan. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása 2#, 2b előjegyzésig. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora- vagy egyéb 

hangszerkísérettel. 

A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 22., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök I. 14., továbbá hasonló nehézségű 

zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 22-ig vagy más, azonos szintű, nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egyszerűbb felhangok ismerete. 
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– Aszimmetrikus ütemek, a hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó rendszerezése, tizenhatod-triola, kettős 

nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig a hangszer teljes hangterjedelmében. 

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 

– A moduláció fogalma. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. tánctípusok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása és használata, a támasz és a helyes szájtartás összefüggésében (egyszerűbb 

átfújások: oktáv, kvint). 

– A laza, könnyed ujj- és a nyelvtechnika fejlesztése. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato), először lassú tempóban. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval. 

– A megfelelően kialakított légzéstechnika elsajátítása lehetővé teszi a vibrato tanítását (nem évfolyamhoz 

kötötten!). 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Az önálló hangolásra való törekvés. 

 

– Memóriafejlesztés a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség továbbfejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I-II. (Leduc 19480 19481) 

Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6264) 

Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 

3 Minuetti (Bántai – Sipos) (EMB 13196) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 

Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister- Leipzig 7237) 

Der Junge Flötist (Zimmermann 1394) 

Salon-Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORDA-1019) 

Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Valentine: 12 szonáta (Kalmár) (EMB 12054) 

Csupor László: Fuvoladuók II. (EMB 14043) 

 

Követelmény 

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás 3#, 3b előjegyzésig a tanult variációkkal. 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú, többféle technikai feladatot tartalmazó etűdök megszólaltatása. 

Barokk tánctétel vagy egyszerűbb előadási darab eljátszása. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 64., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. kötetből 28-32. közül egy, 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 
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– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 70-ig vagy más, azonos szintű, nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása és elmélyítése. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek ismerete 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– Tudnivalók a vibratoról a zenei kifejezés érdekében. 

– A hangszeres és elméleti órákon tanult formai és harmóniai elemzés a tanár irányításával. 

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy a nélkül). 

– A különböző népek zenéje ritmikai és hangzásvilágának megismerése. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A levegő megfelelő vezetésével és irányításával az egységes hangszín kialakítása az alsó és a felső regiszterekben 

egyaránt. 

– A hangminőség és vibrato összefüggésének tudatosítása. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 

– A nyelv differenciált szerepének tudatosítása. 

– A dupla staccato sebességének mérsékelt fokozása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Skálázás egyenletes, gyorsabb tempóban, bonyolultabb variációkkal (pl. hangról hangra, visszafordulás 

oktolákkal, duplanyelv stb.). 

– Önálló hangolás (javasolt a játszott mű hangnemében). 

– A zenei anyagban előforduló díszítések pontos megszólaltatása. 

– Szélsőséges dinamikák (pianissimo, fortissimo stb.). 

– A memória fejlesztése hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés, lehetőség szerint más hangszerekkel is (vonós, fúvós, gitár stb.). 

– Lapról játszás: az előző év anyagának megfelelő nehézségi szinten. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Pröhle) (EMB 8513) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet II. (PWM 6246) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Flöten Studien in alten und neuen Stil I. (E. List) (VEB Hofmeister 7352) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 

3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 

3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára op. 2 I. (Máriássy) (EMB 13476)) 

D. Scarlatti: Három szonáta (EMB 8958) 

Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi Gyula) (AKKORDA-1019) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

Telemann: F-dúr szonáta (Amadeus GM 666) 

Debussy: A kis néger (EMB 7933) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. (EMB 6640) 

Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)  
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Követelmény 

A hangok olvasásának és fogásának ismerete c1-h3 -ig, kromatikusan. 

Egyenletes tempójú skálázás 4#, 4b előjegyzésig, a tanult variációkkal. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása, zenei megközelítése jellegüknek megfelelő tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 68-78., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 21., továbbá hasonló 

nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Két különböző karakterű gyakorlat (pl. Jeney Z.: II. 87. vagy más, azonos szintű, nehézségű gyakorlatok), 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig. 

– A kromatikus hangsor. 

– A tanuló tudja hangszerének intonációs hibáit és korrigálja azokat. 

– Önálló gyakorlási módszerek ismerete a felmerülő problémák megoldására. 

– Értelmes tagolás, kisebb előadási darabok önálló megformálása. 

– A tanuló ismerje a különböző korok zenéjének díszítésrendszerét. (Barokk lassú tételek egyszerűbb díszítésekkel 

való előadása.) 

– Tájékozódjon a különböző korok stílusainak jellemző jegyeiről. 

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Törekvés a kiegyenlített és kifejező hang elérésére. 

– Biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki- és befordítás). 

– A laza, könnyed ujjtechnika fejlesztése. 

– Trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– Skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Szimpla és dupla staccato, gyorsaságfejlesztő gyakorlatokon keresztül. 

– A vibrato fokozatos fejlesztése (sebesség, amplitúdó). 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– A lapról játék készsége fokozott mértékben fejlődjön. 

 

Követelmény 

Az eddig tanult skálák biztonságos tudása több figurációval (terc, hármashangzat stb.). 

A három regiszter összekapcsolása rövid és könnyű gyakorlatokon keresztül. 

Nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök eljátszása (pl. Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára 

II. 12.). 

A fuvola több regiszterét összefogó gyakorlat. 

Előadási darabok tisztán intonálva, kotta nélkül. 

Pl. Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. 84-85., vagy E. Köhler: Etűdök op. 33 I. kötet első három etűdjének egyike, 

továbbá hasonló nehézségű zongorakíséretes darabok. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flfte (Leduc 16638) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I. (Leduc 19480) 
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M. Moyse: Cinquante de Demerssemann II. (Leduc 19481) 

M. Moyse: Vingt-QuatreÉtudes Mélodiques avec variations (Leduc 18026) 

Taffanel: 17 GrandsExercices Journaliers de Mécanisme (Leduc 17204) 

Platonov: 30 etűd (ASMP 36) 

Towarnicki: Szkola na Flet II. (PWM 1989) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 olasz arietta (Csetényi) (AKKORD A-1006) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A-1019) 

Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 

Händel: Hallei szonáták (Peters 4554) 

Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Händel: 6 szonáta fuvolára és basso continuóra I-II. (Malina – Máriássy) (EMB 13404 13405) 

Telemann: C-dur Sonata (Amadeus GM 666) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott ED. FTR15) 

Boismortier: Sechs Sonaten I-II. (Schott 5056, 5057) 

Boismortier: 6 szonáta op. 9 (Máriássy) (EMB 13350) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I-II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 4 I-IV. (EMB 12989- 12992 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd (pl. E. Köhler: op. 33 I. kötetből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik. Érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a minőségben és 

mennyiségben magasabb követelményeknek. 

„B” tagozatos oktatásra legkorábban az első évfolyam végén nyílik lehetőség.  

A „B” tagozaton a tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés biztonságában, 

virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozat szintjét. 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem kibővítése kromatikusan c1-a3-ig. 

– Elemi tudnivalók a felhangokról. 

– Az enharmónia fogalma. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig, abszolút hangnévvel is. 

– A hármashangzat-felbontások és terclépések fogalma. 

– A ritmikai ismeretek bővítése (tizenhatodok és azok szünetjelei). 

– Újabb tempójelzések (stringendo, allargando, sostenuto stb.). 

– Szerkezet, tagolás: a tempo, dal segno, Vi-de, Coda. 

– A játszott anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete (felütés, 

ütemsúlyok stb.). 

– A tanult művek formai elemzése az (azonosság, hasonlóság, szekvencia, különbségek felismerése, a periódus 

kérdés-felelet viszonya). 

– Hangindítás súlytalan helyen, átkötések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó fejlesztése (tartott hangok dinamikával: crescendo, diminuendo az intonáció és a 

hangminőség változása nélkül). 

– A torok és a nyelv lazaságának megőrzése. 
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– A hangindítás és a repetíció gyorsítása Hangsorok gyakorlása különböző kötésekkel és variációkkal. 

– A kéz- (csukló-) tartás lazításával az ujjak határozott, ugyanakkor laza billentése. 

– Dúr és moll hangnemek 2#, 2b előjegyzésig, hármashangzattal, felbontásokkal, terclépésekkel a tanult 

hangterjedelem alsó és felső határáig. Memóriafejlesztés több készségfejlesztő gyakorlat segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az első év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Renate Unger: Die Querflöte (VEB Deutsche Verlag für MusikBN 30040) 

Rieger – Unger: Das Querflöten Spiel I. (Hofmeister 8060) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

Bántai – Kovács: Kis előadási darabok fuvolára (EMB 2791) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos, EMB 7958) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. EMB 6587 

Abracadabra Flute Repertoire (Malcolm Pollock) (A&C Black, London ISBN7136-3527-4) 

Classical Album for Flute and Piano (Rudall C. 730) 

Klassisches Spielbuch (Peters 12295) 

Händel: Menüette (Hofmeister B.144) 

Mozart: Themes I-II. (Fentone F 413-A,B) 

Leichte Spielmusik des Rokoko (Schott 5248) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts I. (Hofmeister 1006) 

Das Notenbüchern des 18. Jahrhunderts II. (Hofmeister 1498) 

Kamarazene kezdők számára I. (Máriássy) (EMB 6915) 

Kamarazene kezdők számára II. (Máriássy – Vígh) (EMB 8741) 

Szokolay Sándor: (Bántai Vilmos) Magyar gyermekdalok két és három furulyára vagy fuvolára (EMB 7768) 

 

Követelmény 

Igényes hangindításra való törekvés. 

A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo-descrescendo az intonáció változása nélkül. 

Árnyaltabb dinamikai kifejezés. 

Előadási darabok kotta nélkül. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat. 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A hangterjedelem bővítése. 

– Nehezebb ritmusképletek ismerete: tizenhatod és harmincketted érték, valamint ezek szünetjelei, tizenhatod-

triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 3#, 3b előjegyzésig az ismert hangterjedelemben, abszolút hangnévvel is. – 

Hármashangzat-felbontások és tercmenetek. 

– Újabb tempójelzések a játszott zenei anyagban.  

– Szerkezet, tagolás: formai ismeretek az újabb előadási daraboknál. 

– A játszott zenei anyagban előforduló barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete, tudatosítása. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egységes hangszín kialakítása, alsó és felső regiszterben egyaránt Tartott hangok különböző dinamikával, az 

intonáció és a hangminőség változtatása nélkül. 
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– Törekvés a hangtalan és egyre gyorsabb levegővételre, a támasz automatikussá tételére.  

– Differenciált hangindítás és a hang befejezésének gyakorlása. A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és a 

nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kettős nyelvütés használata (dupla staccato) lassított tempóban. 

– Hangsorok gyakorlása kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles és nyújtott ritmusok, különféle kötések, repetíció. 

– Játékmód, artikuláció: az eddigi ismeretek készségszintre emelése, további differenciálása. 

– Memóriafejlesztés: gyakorlatok és előadási darabok segítségével. 

– Társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola I. (EMB 5457) 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola I. (EMB 8233) 

Csupor László: Ujjgyakorlatok (EMB 7266) 

Platonov: A fuvolajáték iskolája (Moszkva 11672) 

Gariboldi: Gyakorlatok kezdő fuvolásoknak (EMB 8519) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára I. (EMB 8591) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

M. Moyse: Le debutant Flutiste (Leduc 18802) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques I-II. (Leduc 19480, 19481) 

Bartók és Kodály művei fuvolákra és zongorára I. (Bántai – Sipos) (EMB 7958) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Kocsár Miklós: Saltus Hungaricus (EMB 6744) 

Bántai – Kovács: Fuvolamuzsika I. (EMB 6587) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Barokk táncok fuvolára és zongorára (Nagy) (EMB 13272) 

Classical Music for Flute (B.&H. 20342) 

Der junge Flötist (Zimmermann 1394) 

J. Hook: Szonatina (C-dúr) (Schott 10139) 

Händel: Menüette (Hofmeister B. 144) 

J. Haydn: 12 menüett fuvolára és gitárra (Mosóczi – Vági) (EMB 12915) 

Csupor László: Fuvoladuók kezdők számára I. (EMB 8498) 

 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák biztonságos eljátszása.  

Bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása. 

Különböző karakterű és tempójú etűdök biztonságos eljátszása. 

Egy stílusosan előadott, tisztán intonált előadási darab eljátszása kotta nélkül, zongora- vagy egyéb 

hangszerkísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (tercmenet, hármashangzat-felbontás is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Hangterjedelem: c1-h3-ig. 

– A felhangrendszer megismertetése. 

– Aszimmetrikus ütemek, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó és rendszerezett ismerete. 

– Tizenhatod-triola, kettős nyújtópont. 

– Dúr és moll hangnemek 4#, 4b előjegyzésig, a hangszer teljes hangterjedelmében. 

– Modális hangsorok. 

– A könnyebb ékesítések (előke, parányzó, trilla) írásmódja és ritmusa. 
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– A moduláció fogalma. 

– Egyszerűbb hangnemi kitérések felismerése a tanár segítségével. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése, stílusjegyeinek tudatosítása (pl. tánctípusok). 

– A belső hallás fejlesztése (tempó, karakter és intonáció elképzelése a játék megkezdése előtt). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A felhangok szerepének tudatosítása a támasz és a helyes szájtartás kialakításában. 

– Törekvés az ujjak és a nyelv könnyed mozgatására. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval, kettős nyelvütéssel. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése a szép hang és a tiszta intonáció mellett. 

– Önálló hangolásra nevelés. 

– Memóriafejlesztés: a megszerzett formai, szerkezeti ismeretek alapján. 

– Rendszeres társas zenélés, vagy kiszenekari játék. 

– A lapról játszási készség az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Gariboldi: 30 etűd (EMB 8007) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I-II. (Leduc 19480 19481) 

Towarnicki: Szkola na Flet I. (PWM 5706) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet I. (PWM 6464) 

Flöte Lernen mit Trewor Wye II. (Zimmermann ZS. 243) 

Flötenetüden I. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31050) 

Fuvolamuzsika II.(Bántai – Kovács) (EMB 8732) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 Gavotte (Bántai – Sipos) (EMB 13099) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

J. Conte: Impromtu (G.Billaudot 3433) 

Heinrich Funk: Kleine Sonata (VEB Hofmeister- Leipzig 7237) 

Der Junge Flötist (Zimmermann 1394) 

Salon-Stücke II. (Kunzelmann GM 903 b) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A-1019) 

Hangversenydarabok fuvolára (Szebenyi – Nagy) (EMB 6958) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták I. (Máriássy) (EMB 13612) 

Csupor László: Fuvoladuók II. (EMB 14043) 

Bartók Béla: 18 duó 2 fuvolára (Csupor László) (UE 17288) 

Beethoven: Sonata a due flauti (EMB 4172) 

Bartók és Kodály művei fuvolára és zongorára II. (Bántai – Sipos) (EMB 8940) 

Bántai – Kovács: Könnyű kamarazene fuvolára (EMB 6387) 

Telemann: Sechs Sonaten im Kanon (Hofmeister 124) 

Blavet: 15 Duette für Flöten (Heinrichschofen 1340) 

Boismortier: Leichte Duos op. 11 (Peters 9664) 

Mozart: 5 Pieces for 3 Flutes (UE 16157 L.) 

 

Követelmény 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák 

megszólaltatása. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző előadásban, kísérettel.  

Folyamatos, egyenletes tempójú skálázás a tanult variációkkal. 

Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (duplanyelvvel is), 

– Két különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek és megszerzett készségek elmélyítése. 

– Bonyolultabb ritmusképletek, dinamikai és artikulációs előírások megvalósítása. 

– Dúr és moll hangnemek 5#, 5b előjegyzésig, a hangszer teljes terjedelmében. 

– A bonyolultabb ékesítések írásmódja és ritmusa. 

– A szélsőséges dinamikák fogalma.(pianissimo, fortissimo stb.). 

– A formai és szerkezeti ismeretek bővítése (rondóforma, variációs forma). 

– A tanuló ismerje a történelmi társastáncok tempóit és jellegzetességeit. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, tökéletesítése. 

– Lehetőleg biztonságos hangindítás minden regiszterben. 

– Szélsőséges dinamikák (ff, pp) megvalósítása, fokozott figyelemmel a szép hang és a tiszta intonáció 

megtartására. 

– A befúvás szélsőséges helyzetei (ki- és befordítás). 

– A trilla és egyéb díszítő elemek magasabb szintű, önálló alkalmazása. 

– A laza, könnyed ujjtechnika kidolgozása. 

– Hangsorok rendszeres gyakorlása a korábban megismert variációk szerint, 5#, 5b előjegyzésig. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése.  

– A vibrato szerepe a zenei megvalósításban. A tanuló uralja a vibrato sebességét és amplitúdóját. 

– Etűdök és skálák tempójának fokozása. 

– Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélés más hangszerekkel is (pl. vonós, fúvós, gitár stb.). 

– Lapról játszás: az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Jeney Zoltán: Fuvolaiskola II. (EMB 5458) 

Bántai – Kovács: Skálaiskola II. (EMB 8625) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33I. (Zimmermann ZM 1090) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166)) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Romantikus Album (Bántai – Sipos) (EMB 6958) 

3 Tambourin (Bántai – Sipos) (EMB 12574) 

3 Polonaise (Bántai – Sipos) (EMB 13446) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) EMB 6958 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Bononcini: Táncok és szonáták II. (Máriássy) (EMB 13613) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára op.2 I. (Máriássy) (EMB 13476) 

D. Scarlatti: Három szonáta (EMB 8958) 

Járdányi Pál: Szonatina (EMB 1371) 

Bárcsak volna fuvolám! (Csetényi Gyula) (AKKORDA-1019) 

Album of Sonatinas for young Flutists (Schirmer 44374) 

Telemann: F-dúr szonáta (Amadeus GM 666) 

Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und Basso continuo (Hortus Musicus 135) 

Quantz: Sonata in F-dur op. 3 no. 6 (Peters 9675) 

Lavigne: Drei Sonaten (Peters 9663) 

Debussy: A kis néger (EMB 7933) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók II. (EMB 6640) 

E. Köhler: Válogatott duók (Tősér) (EMB 13780) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Hotteterre: Trio Sonatas I-II. (Musica Rara 1806, 1807 

Bengráf József: Magyar táncok a 18. századból fuvolára, gitárra és gordonkára (Pejtsik) (EMB 12804) 

Zempléni: Fuvolatrió (EMB 12807)  

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, kotta nélkül. 
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Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák 

megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Barokk tánc vagy könnyebb szonáta tételpár stílusos, intonált előadása, kísérettel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála (alap + hármashangzat + felbontás + tercmenet), 

– Egy különböző karakterű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár, 

– Egy előadási darab kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig megszerzett ismeretek összefoglalása (különböző ritmusok, ütemfajták, ütemjelzések, tempójelzések, 

díszítések stb. átfogó, rendszerezett ismerete). 

– Dúr és moll hangnemek 6#, 6b előjegyzésig, hármashangzat- és dominánsszeptim-felbontásokkal és 

tercmenetekkel együtt. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése (stílusismeret). 

– Tudatosítsuk a gyakorlás helyes módszerét. 

– A játszott művek formai és szerkezeti elemzése. 

– Kromatikus skála. 

– A tanuló ismerje az előadási darabok szerzőit, zenei korszakokba helyezve. 

– A zenei ízlés, stílus- és hangszínérzék, valamint a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, a zenei fantázia 

kibontakozása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangindítás és hangbefejezés differenciálása, repetíció gyakoroltatása, tempójának fokozása (szimpla és dupla 

staccatóval is). 

– Tartott hangok állandó vagy változó dinamikával, a jó hangminőség, a tiszta intonáció megtartásával.  

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása a korábban megismert változatok szerint. 

– Trilla-skála. 

– A hallás és ritmusérzék továbbfejlesztése, a dinamikai, hangszínbeli és intonációs igényességre való törekedés. 

– A céltudatos és hatékony gyakorlási módszer fejlesztése. 

– A tanuló ismerje hangszerének intonációs hibáit és tudatosan korrigálja azokat. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Rendszeres társas zenélés. 

– Lapról játszás az előző év nehézségi fokán. 

 

Ajánlott tananyag 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára II. (EMB 8592) 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

M. Moyse: Exercises Journaliers pour La Flfte (Leduc 16638) 

M. Moyse: Cinquante Études Mélodiques op. 4 I. (Leduc 19480) 

M. Moyse: Vingt-Quatre Études Mélodiques avec variations (Leduc 18026) 

Das Flötenbuch Friedrich des Grossen (Breitkopf 5606) 

Hangversenydarabok fuvolára és zongorára (Szebenyi – Nagy) (EMB 2791) 

Népszerű előadási darabok fuvolára (Kovács L.) (EMB 12654) 

Romantikus album (Bántai – Sipos) (EMB 12350) 

3 olasz arietta (Csetényi) (AKKORD A-1006) 

Bárcsak volna fuvolán! (Csetényi) (AKKORD A-1019) 

Händel: Hallei szonáták (Bántai – Máriássy) (EMB 5739) 

Händel: Hallei szonáták (EMB 7217) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Telemann: Sechs Sonaten in Kanon (Hofmeister B.124) 

Boismortier: Sechs Sonaten I-II. (Schott 5056, 5057) 

Boismortier: 6 szonáta op. 9 (Máriássy) (EMB 13350) 

Mozart: G-dúr szonáta K. 285/a (EMB 13067) 
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Mozart: C-dúr szonáta K. 285/b (EMB 13011) 

Mozart: D-dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A-dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) ) 

Vivaldi: Concerto V. F-dur op. 10 (Schott FTR 83) 

Vivaldi: Concerto IV. G-dur op. 10 (Schott 41413) 

Rossini: Andante és Allegro (Eulenburg GM 209) 

Szervánszky: Szonatina (EMB 1372) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála + variációi, 

– Egy etűd, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– az egyszerűbb díszítések írásmódját és ritmusát, 

– a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

– ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és 

ezek jelentését, 

– ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

– egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és szimpla- és duplanyelvvel is, a 

játszott irodalom által megkövetelt dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-os etűdsorozata), 

– egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: Szonatina stb.). 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 
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„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-85., Bántai: Válogatott 

etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi szintjén). 

– Egy barokk szonátatétel; Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik tétele nehézségi 

szintjén. 

– Egy előadási darab; Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási darabok nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Platonov: 30 etűd 1-10., Köhler: 

Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 1/1-4. nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta tételpár; Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén. 

– Egy karakterdarab vagy kamaramű; Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korhű díszítésfajták megismerése. 

– A zenei anyag kiválasztása az életkori sajátosságok figyelembevételével. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

– A játszott művek formai, szerkezeti elemzése.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Skálák különböző kötésvariációkkal. 

– A hallás és ritmusérzék fejlesztése, a dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– Az önállóság fejlesztése a gyakorlás módszerességében, az etűdökben és előadási darabokban felmerülő 

problémák gyorsabb megoldása érdekében. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Memóriafejlesztés: a kotta nélküli játék gyakorlása. 

– Társas zenélés: kamarazene. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 
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M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Flötenetüden II. (Immanuel Lucchesi) (DVfM 31057) 

Fr. Vester: 50 weitere klassische Studien (UE 14672) 

Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) (EMB 12949) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 

Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 

Kuhlau: 12 Caprices I-II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 

Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 

Das Italianische Barokk (Máriássy) (EMB 13534) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I-II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 4 I-IV. (EMB 12989- 12992) 

Loeillet: 12 szonáta op. 1 I-IV. (EMB 12638- 12641) 

Loeillet: 12 szonáta op. 3 I-IV. (EMB 13160- 13163) 

Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 

J. S. Bach: Suite no. 2 (h-moll) tánctételek (EMB 13185) 

Händel: Elf Sonaten (DVfM 4003) 

Pergolesi: Fuvolaverseny (G-dúr) (B.&H. 17502) 

Gluck: G-dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 

Corelli: La Follia (Schott 43236) 

Czerny: Rondo facile et brillant (G-dur) (Kunzelmannn GM 831C) 

Benda: Sonata C-dur (Hofmeister 742) 

Mozart: D-dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A-dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 

Telemann: Largo e vivace (4 fuvolára) (Edizioni Berben E. 1954 B.) 

Barokk mesterek variációi II. (Kállay) (EMB 14137) 

Boccherini: Menüett és variációk 4 fuvolára (BA 6888) 

 

Követelmény 

Az eddigi évfolyamokban elért színvonal megőrzése. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása a jellegüknek megfelelő tempóban. 

Előadási darab (vagy kamaramű stb.) értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

E. Köhler: Etűdök op. 33 I. 5., 7., 9., vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 12-14., továbbá hasonló nehézségű 

zongorakíséretes darabok vagy kamaraművek. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66-ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár, 

– Egy előadási darab vagy kamaramű. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A bonyolultabb felhangok ismerete. 

– Kromatikus és egészhangú skálák. 

– A játszott művekben előforduló tempójelzések, karakterjelzések, dinamikai és előadási jelek, zenei műszavak. 

– Differenciáltabb hangnemi kitérések (pl. tercrokonság) felismertetése a tanár segítségével. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák – futamok, hármashangzatok – 

rögtönzése). 

– Ismerkedés a kortárs zenei irányzatokkal. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Kromatikus és egészhangú skálák mérsékelt tempóban. 

– Hármas nyelvütés (tripla staccato). 

– A trillázás fejlesztése. 

– Fokozott figyelem a hang szépségére, a hangminőség és vibrato összefüggésére. 

– A nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belélegzés továbbfejlesztése. 
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– A skálázás tempójának fokozása; a különböző figurációk egy levegőre (tudatos gazdálkodás a levegővel). 

– Kortárs zenei irányzatok, technikai megoldások. 

– A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

E. Köhler: Etűdök fuvolára II. op. 33 (Pröhle) (EMB 8514) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Tomaszewski: Wybor Etuid na Flet III. (PWM 6465) 

Fürstenau: 24 Etüden für Flöte (Hofmeister 7293) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 

Blavet: Szonáták (Fleury) (Rudall 585, 594, 597, 626, 632) 

Vanhal: G-dur Sonata (Panton 876) 

Veracini: 12 Sonaten I-IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 

Quantz: Flötenkonzert g-moll (Peters 12885) 

Telemann: f-moll Sonata (Amadeus GM 666) 

Kuhlau: 12 Capries I- II. (G. Billaudot 1801, 1802) 

Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 

Mozart: Rondo, D-dúr (Pröhle) (EMB 8521) 

Die zweite Halfte des 18. Jahrhunderts (Máriássy) (EMB 13536) 

Mozart: A-dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 

Rösler – Rosetti: D-dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 

Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 

 

Követelmény 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan megszólaltatása. 

Képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

E. Köhler: Etűdök op. 66 kötetből, vagy Bántai – Kovács: Válogatott etűdök II. 46., vagy III. 9-10., továbbá hasonló 

nehézségű zongorakíséretes vagy kamaraművek. 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az egészhangú és a kromatikus skála ismerete és ezek kombinációi. 

– A művek lassú tételeinek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus zenei előadásmód. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Tájékozódás a XX. század különböző stílusaiban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nagyobb, nehezebb hangközök kötésének gyakorlása. 

– A mély regiszter intenzitásának továbbfejlesztése. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Hangképzés nagy dinamikai különbségekkel. 

– A memória szinten tartása. 

– Társas zenélés: kamarazene, zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 
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E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 II. (Pröhle) (EMB 8514) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

J. Chr. Bach: Sonata F-dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 

Mozart: D-dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 

M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 

Hoffmeister: D-dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 

Vivaldi: La notte (g-moll) op. 10 (EMB 1822) 

Boccherini: Concerto in D major (Rampal) (IMC 10017) 

Schubert: Téma variációkkal, B-dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 

Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 

Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 

Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 

G. Fauré: PiPces CPlebres pour Flfte et Piano (Leduc 29002) 

Mozart: Sechs Duette op. 75 I-II. (Zimmermann 2260, 11340) 

Doppler: Duettino americain (Adorján) 2 flfte+piano (Billaudot G 3104B) 

Jean-Jean: Modern etüdök 

 

Követelmények 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más előadási darab 

ízléses, igényes előadása, kísérettel. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 III. kötetből, vagy a Fuvolaetűdök középfokra című kottából) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult ismeretek összegzése. 

– Modern zenei effektusok. 

– Pergőnyelv. 

– Bevezetés és ismertetés az újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) fogalmáról, használatáról. 

– A fuvola társhangszereinek és transzponálási módjainak ismerete (piccolo, altfuvola, basszusfuvola). 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– Alakuljon ki a tanulóban egy olyan értelmi és érzelmi kapcsolat a zenével, hogy a mindennapi zenélés 

életszükségletévé váljék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek alárendelése az egyes művek zenei igényeinek. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása transzponálási lehetőségek 

kihasználásával. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag megfelelően játsszon el 

nem túl nehéz műveket. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon magas színvonalon 

fuvolázni. 

– Legyen alkalmas arra, hogy különböző együttesekben mindenki számára örömöt szerző játékot produkáljon. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 

E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 II. (EMB 8517) 
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Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 

Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 

Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 

A bécsi klasszikusok (Pröhle) (EMB 13537) 

Romantikus fuvolavirtuózok I-II. (EMB 13538, 13539) 

Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 

Vivaldi: Concerto in do minore (Hartay – Nagy) (EMB 3770) 

F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 

Quantz: Flötenconcerto G-dur (Peters 12981) 

Borne: Carmen-Fantasie (Kunzelmann GM 890) 

Schubert: Bevezetés és variációk az „Elszáradt virágok” témájára (EMB 13286) 

P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949)  

Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b) 

Kuhlau: Three Trios op. 13 (Rampal) (IMC 2787) 

Devienne: Trio D-dur (Eulenburg 10005) 

E. Bozza: Trois pi?ces (pour 4 fl?tes) (Leduc 25584) 

F.-K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 

Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 

S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 

J. CastérPde: Flftes en Vacances Quatre PiPces pour 3 flftes (ad libitum 4 flftes) (Leduc 23296) 

J. Haydn: Die Jahreszeiten für zwei Flöten (UE 18036) 

Mozart: Die Hochzeit des Figaro für 2 Flöten (UE 16773) 

Láng: Duo (EMB 4532) 

Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 

 

Követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkorának, évfolyamának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő szinten, 

kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa 

meg. 

Jean-Jean: Modern etűdök, vagy Fuvolaetűdök középfokra, vagy Hangversenyetűdök fuvolára (Kovács L.), továbbá 

hasonló nehézségű zongorakíséretes darab vagy kamaramű. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Andersen: 24 etűdből vagy Jean-Jean: Modern etűdökből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy tételpár vagy kamaramű. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A fuvolahang fizikai törvényszerűségei. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– Kromatikus skála. 

– A tempójelzések, karakterjelzések ismeretének bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták, ütemjelzések átfogó, rendszerezett ismerete. További 

aszimmetrikus ütemek. 

– Eltérő, sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása (stílusismeret). 

– Különböző korok díszítésfajtáinak megismertetése. 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kialakult mechanizmusok továbbfejlesztése  

– Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

– A rekeszizom tudatos működtetése, alkalmazása. 
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– Hangsorok különböző ritmikai variációkkal, változó kötésmódokkal, repetíciókkal, többféle hangerősségben. 

– Trillaskálák a tanult hangnemekben. 

– A vibrato, mint a zenei kifejezés egyik eszköze. 

– A fuvolajátékkal kapcsolatos állóképesség fejlesztése, idejének növelése. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Önálló gyakorlási módszerek bővítése. 

– Társas zene (kamarazene, zenekari játék).  

– A lapról olvasási készség fejlesztése folyamatos tempóban. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok I. (EMB 1801) 

Bántai – Kovács: Válogatott etűdök fuvolára III. (EMB 8593) 

E. Köhler: 25 Romantische Etüden für Flöte op. 66 (ZM 12240) 

Fuvolaetűdök középfokra (Jeney Zoltán) (EMB 12062) 

Szemelvények zenekari művekből (Gyöngyössy) (EMB 12949) 

Boismortier: Sechs Suiten (Schott FTR 15) 

Telemann: Zwölf Fantasien für Querflöte (Bärenreiter 2971) 

Telemann: Zwölf methodische Sonaten (Peters 13069) 

Kuhlau: 12 Caprices I-II. Ger. (Billaudot 1801, 1802) 

Das Frühbarokk (Máriássy) (EMB 13533) 

Das Italianische Barokk ( Máriássy) (EMB 13534) 

Marcello: 12 szonáta fuvolára és basso continuóra I-II. (EMB 13476, 13477) 

Loeillet: 12 szonáta op. 3 I-IV. (EMB 13160- 13163) 

Vivaldi: „Il pastor fido” 6 Sonaten für Querflöte und basso continuo (Hortus Musicus 135) 

Vivaldi: D-dúr fuvolaverseny op. 10 (Il Cardellino) (EMB 7226) 

J. S. Bach: Suite no. 2 (h-moll) tánctételek (EMB 13185) 

Pergolesi: Fuvolaverseny (G-dúr) (B.&H. 17502) 

Gluck: G-dúr fuvolaverseny (Amadeus BP 2061) 

Corelli: La Follia (Schott 43236) 

Czerny: Rondo facile et brillant (G-dur) (Kunzelmannn GM 831C) 

Benda: Sonata C-dur (Hofmeister 742 

Mozart: D-dúr szonáta K. 285 (EMB 13009) 

Mozart: A-dúr szonáta K. 298 (EMB 13010) 

Popp – Moniuszko: A fonólányka (PWM 1179) 

Bartók Béla: Három csíkmegyei népdal (Szebenyi) (EMB 2142) 

Farkas Ferenc: Szonatina (EMB 5870) 

Decsényi János: Sonatina pastorale (EMB 2953) 

 

Követelmény 

Hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

A nyelvindítás különböző módjai, a dinamika és az intonáció összefüggései. 

Különböző díszítések stílusos alkalmazása 

A tanult daraboknak megfelelő tempók alkalmazása  

Nagyobb terjedelmű mű stílusos, biztonságos előadása 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. romantikus: Köhler op. 66-ból vagy Platonov: 30 etűdből) vagy más, azonos nehézségű gyakorlat, 

– Egy szonáta tételpár vagy kamaramű. 

– Egy előadási darab 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A tanuló ismerje a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso. 

– A klasszikus zeneirodalom stílusainak jellemzői. 

– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése. 

– Improvizáció különböző műfajokban (pl. 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák rögtönzése). 
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– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Egészhangú skálák és kombinációi. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok. 

– Nehezebb hangnemi kitérések önálló felismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangképzés eddig tanult elemeinek ismétlése, bővítése dinamikai követelményekkel. 

– Kifejező hang, hangminőség, a vibrato gyakorlati megvalósítása. 

– Nehezebb átfújások gyakorlása. 

– A halk és gyors belégzés továbbfejlesztése. 

– Tudatos gazdálkodás a levegővel. 

– Laza, könnyed ujjtechnika. 

– Az ujjak szinkronizálása. 

– Hangsorok különböző tempókban, figurációkkal, hangközmenetekkel, harmóniafelbontásokkal (kromatikus és 

egészhangú skálákban is). 

– Hármas nyelvütés. 

– Trillák egyenletes és gyors tempóban. 

– Tudatos zenei memorizálás. 

– Társas zenélés különféle együttesekben. 

– Lapról játszás: különös tekintettel a klasszikus irodalom zenei anyagára. 

 

Ajánlott tananyag 

Eördögh J.: Középfokú technikai és olvasógyakorlatok II. (EMB 1838) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

M. Moyse: Exercises Journalier pour la Fl?te (Leduc 16638) 

Bellinzani: 4 szonáta (EMB 12792) 

Vanhal: G-dur Sonata (Panton 876) 

Veracini: 12 Sonaten I-IV. (Kolneder) (Peters 4965a, 4965b, 4965c, 4965d) 

Quantz: Flötenkonzert g-moll (Peters 12885) 

Telemann: f-moll Sonata (Amadeus GM 666) 

Kuhlau: 12 Capries I-II. (G. Billaudot 1801, 1802) 

Fiocco: Allegro (P. Paubon) (G. Billaudot G. 3190/b) 

Mozart: Rondo, D-dúr (Pröhle) (EMB 8521) 

Mozart: A-dúr Szonáta (Homolya) (EMB 13010) 

Rösler – Rosetti: D-dúr fuvolaverseny (Szebenyi) (EMB 3949) 

Hajdu M.: Magyar pásztordalok (EMB 1670) 

Corrette: Six sonatas op. 2 for 2 flute (Nova Music NM 165) 

Jeney Zoltán: Fuvoladuók I-III. (EMB 6562, 6640, 7816) 

J. Haydn: Sechs Duette (UE 18037-38) 

J. Haydn: Three Trios (for 3 flutes) (J. P. Rampal) (IMC 1958) 

C. Wanausek: 10 Miniaturen für 4 Flöten (Doblinger 05023) 

 

Követelmény 

Rendelkezzék a tanuló olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők. 

Technikai felkészültségének megfelelő etűdök kiválasztása és azok, lehetőleg hibátlan megszólaltatása. 

Képes legyen a tanuló a művek stílushű, igényes előadására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd (pl. Köhler: op. 33 II. kötetből, Bántai – Kovács: Válogatott etűdök III. kötetből) vagy más, azonos 

nehézségű gyakorlat, 

– Egy barokk szonátatételpár vagy barokk kamaramű, 

– Egy előadási darab. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
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– A tempó- és dinamikai jelek bővebb ismerete. 

– A zenei stílusérzék és a zenei fantázia fogalma. 

– Lassú tételek zenei összefogása, zenei ívek felépítése, illetve lekerekítése. 

– Romantikus művek (hangszeres dalok, karakterdarabok stb.) zenei előadásmódja. 

– Társművészetek. 

– Zenekari művek fuvolaszólamainak megismertetése. 

– Pergőnyelv. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tartott hangok nagy dinamikai különbségekkel (pp, ff). 

– A mély regiszter intenzitásának fokozása. 

– Hangindítás, hangbefejezés és a nyelv szerepének kapcsolata. 

– A hármas nyelvütés gyorsítása. 

– Pergőnyelv az alsó regiszterben is. 

– Nehezebb, nagyobb hangközök kötése. 

– Valamennyi hangsor rendszeres gyakorlása élénk és egyenletes tempóban. 

– A memória szinten tartása, felhasználva a nehezebb technikai feladatok gyakorlására. 

– Társas zene, kamarazene, zenekari játék. 

– A lapról játszás továbbfejlesztése a romantikus zenei anyagon. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

Andersen: 24 etűd fuvolára (Kovács L.) (EMB 8520) 

M. Moyse: De la Sonorité (Leduc 18166) 

Händel: Elf Sonaten ( DVfM 4003) 

C. Ph. E. Bach: 6 Sonaten (Zimmermann 1800) 

J. Chr. Bach: Sonata F-dur per flauto e cembalo (EMB 8977) 

Mozart: D-dúr szonáta (Homolya) (EMB 13009) 

M. Haydn: Fuvolaverseny (Vécsey) (EMB 2297) 

Hoffmeister: D-dúr fuvolaverseny (EMB 4274) 

Schubert: Téma variációkkal, B-dúr (Bántai – Sipos) (EMB 12573) 

Schumann: Három románc op. 94 (EMB 12841) 

Debussy: Syrinx, En bateau (Szebenyi) (EMB 8290) 

Farkas Ferenc: Bihari román táncok (EMB 958) 

G. Fauré: PiPces CPlebres pour Flfte et Piano (Leduc 29002) 

G. Fauré: Berceuse op. 16, Berceuse op. 56, PiPce, Fantaisie op. 79 (Leduc 4229) 

Dávid: Szonáta (EMB 1867) 

Szervánszky: Szvit két fuvolára (EMB 2671) 

W. Fr. Bach: Sechs Duette I-II. (Breitkopf 5655, 5656) 

 

Követelmény 

A laza, könnyed ujjtechnika. 

Jártasság nehezebb ritmusképletekben. 

Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel, lehetőség szerint zenekari játék. 

Érzékeny és igényes intonáció 

Hajlékony legato, technikailag biztonságos nyelvtechnika 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd  

– Egy barokk szonáta tételpár  

– Egy XX. századi mű 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A megtanultak összegzése. 

– A modern zenei effektusok. 
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– Glissando, üveghangok, a fuvola felhangrendszerére épülő segédfogások. 

– Ismerkedés újabb légzéstechnikák (körkörös légzés) alapjaival. 

– Korunk zenéjének intonációs és ritmikai sajátságai. 

– A bartóki zene hangrendszerei. 

– Kitekintés a jazz és az értékes könnyűzene irányába. 

– A fuvola társhangszerei (piccolo, altfuvola, basszusfuvola) és transzponálási módja és ezek zenekari használata. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az elsajátított hangszertechnikai ismeretek a virtuozitás irányába. 

– Biztos hangindítás és hangbefejezés minden regiszterben, többféle dinamikával. 

– Üveghangok, él- és réshangok, frulláto-módok bővítése. 

– Az improvizációs készség lehetőségének kihasználása a játék örömének fokozására. 

– Nehezebb kamaramű (vagy zenekari anyag) technikai problémáinak megoldása a transzponálási lehetőségek 

kihasználásával. 

– Memóriafejlesztés, koncentrálás hosszabb terjedelmű műveken keresztül. 

– Társas zenélésnél az intonálás tisztaságában és az együttjátszás precizitásában tudjon magas színvonalon 

fuvolázni. 

– A tanuló lapról játék során érje el, hogy első látásra mind zeneileg, mind technikailag megfelelően játsszon el 

műveket. 

 

Ajánlott tananyag 

E. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. (Pröhle) (EMB 8515) 

E. Köhler: Virtuóz etűdök fuvolára op. 75 I. (EMB 8516) 

Hangversenyetűdök fuvolára (Kovács L.) (EMB 12652))  

Jean-Jean: Modern etűdök (Leduc 24726) 

S. Karg-Elert: 30 Capricien op. 107 (Steingräber 2240) 

E. Bozza: Quators Études – Arabesques (Leduc 22830) 

Ittzés Gergely: Kettősfogások fuvolára (táblázat) saját kiadás 

Quantz: Capricien (Amadeus BP 2050) 

Ph. E. Bach: Szólószonáta fuvolára (Hofmeister 7141) 

Devienne: Konzert für Flöte und Orchestra (Szebenyi – Nagy) (EMB 4723) 

Fauré: Fantázia (Jeney Zoltán) (EMB 7675) 

F. Mendelssohn-Bartholdy: Rondo capriccioso (Bántai – Sipos) (EMB 13195) 

Kuhlau: Introductio e Rondo op. 98 (Billaudot MB 23178) 

P. Csillag: Kavicsok szólófuvolára (EMB 13949)  

Devienne: Sechs Sonaten (Kunzelmann GM 877/a, b) 

F.-K. Doppler: Magyar Fantázia op. 35 (Adorján) (2 fuvola, zongora) (Musica Rara 1275) 

P. Tschaikowsky: Danse des Mirlitons from Nut Cracker Suite (4 fl?tes) (Symphony 691-24) 

Grieg: Ausgewählte Stücke aus Peer Gynt für 2 Flöten und Klavier (UE 30350) 

S. Joplin: The Entertainer für drei Flöten und Klavier (Amadeus BP 2411) 

J. CastérPde: Flftes en Vacances Quatre Pi?ces pour 3 fl?tes (ad libitum 4 fl?tes) (Leduc 23296) 

J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (UE 18030) 

Láng: Duo (EMB 4532) 

Bozza: Kvartett (Leduc 21318) 

 

Követelmény 

A kortárs zene notációjának és alapvető technikai megoldásainak ismerete (üveghangok, él- és réshangok, frulláto-

módok) 

A technikai készségek virtuózabb fejlesztése. 

A tanuló a zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, 

kifejezően szólaltassa meg. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy skála, 

– Egy etűd,  

– Egy barokk szonáta tételpár vagy kamaramű, 

– Egy előadási darab. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
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„A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes alkalmazására, 

– a különböző zenei korok megkomponált stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a hangolódugó folyamatos 

ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

 „B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– az újabb légzéstechnikákat, 

– a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és -befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 nagy etűd vagy Jean-

Jean: Modern etűdök), 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Fuvola főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet (EMB 8593, vagy Köhler: 

Etűdök op. 33 no. II. kötet (EMB 8514) nehézségi szintjén. 

– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Marcello: a-moll szonáta, (EMB 12534), Telemann: 

C-dúr szonáta (EMB 13535), Händel: F-dúr szonáta nehézségi szintjén. 

– Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű; Fauré: Siciliano (EMB 7583), Doppler: Berceuse (EMB 12350), Mező 

Imre: Szvit (EMB 3358), Szervánszky Endre: Szonatina (EMB 1372) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű; Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., (EMB 8514) Andersen: 

24 etűd fuvolára/1. (EMB 8520); Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény (EMB 12652) nehézségi szintjén.  
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– Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű; Händel: Hat szonáta (EMB 13404), egy barokk 

triószonáta két tétele nehézségi szintjén. 

– Egy XX. századi mű; Farkas: Bihari román táncok (EMB 958) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

– Jó minőségű és állapotú, lehetőség szerint sima fejrésszel ellátott tanuló-hangszerek. 

– Jól hangolt zongora, vagy pianínó. 

– Legalább 2 db állítható magasságú kottaállvány. 

– Teljes alakot visszaadó tükör. 

– Metronóm. 

 
KLARINÉT 

 

A klarinéttanítás általános célja, feladatai 

– a helyes légzés kialakítása, 

– a kifejező klarinéthang elsajátíttatása, 

– a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

– a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

– a belső hallás fejlesztése, 

– a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 

– rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a klarinét történetét, 

– a klarinét társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

– a hangszer irodalmát, 

– a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

 

Tudatosítsa 

– a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

– a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

– a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

– a klarinét hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

– a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

– a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

– hangszeres technikáját, 

– improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

– lapról játszási készségét. 

 

Ösztönözze a tanulót 

– a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 
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Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

A hangszeres előkészítő elsősorban a képesség kibontakozását, a készségek felmérését szolgálja.  

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád felhelyezése. 

– A helyes légzéstechnika ismertetése. 

– A törzshangok olvasása és fogásai. 

– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 

– Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele.  

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, kivéve staccato.  

– A helyes gyakorlás és memorizálás módszereinek tanítása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika gyakoroltatása. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása. 

– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés begyakorlása, a nyelv helyzete és szerepe. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás, fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 

A szeretet dalai kl.-zg. „Alkotó Muzsikusok Társasága”  

Gallai Attila: A klarinétzene alapjai (Editio Tatabánya PZ 001) 

 

Követelmény 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. Gyermekdalok, népdalok és 

egyéb dallamok megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangszer részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. 

– A nád szerepe és beállítása. 

– A törzshangok ismeretének bővítése. 

– A helyes légzéstechnika ismertetése. 

– Egész, fél, negyed, nyolcad értékek és szünetjeleik. Nyújtópont, pontozott ritmusok. 

– Módosítójelek, ismétlőjel, korona, a levegővétel jele.  

– Alapvető játékmódok ismeretének bővítése, kivéve staccato 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika állandó gyakoroltatása. 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás rögzítése. 

– A helyes befúvás, hangindítás és befejezés gyakorlása, a nyelv helyzetének állandó kontrollja, rögzítése és 

szerepe. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, egészséges hang elérése. 

– A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 
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Ajánlott tananyag 

Klarinét ABC (Arany – Bakos – Meizl) OPI 1982  

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 

A szeretet dalai kl.-zg. „Alkotó Muzsikusok Társasága”  

Gallai Attila: A klarinétzene alapjai (Editio Tatabánya PZ 001) 

 

Követelmény 

A légzés, befúvás, hangindítás állandó ellenőrzése. 

A törzshangok biztonságos olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Gyermekdalok, népdalok és egyéb dallamok megszólaltatása.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy gyermekdal vagy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, a hangterjedelem minél teljesebb 

igénybevételével. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam”A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A fafúvós hangszerek ismertetése, külső megjelenés, hangszín, hangmagasság (kezdőknél). 

– A klarinét részei, összeállításuk helyes módja, tisztítás, karbantartás. Nád helyes felhelyezése. 

– A törzshangok olvasása és fogásai.  

– Egyszerű ütemsúlyok, ritmusértékek. 

– Ismétlőjel, korona, levegővétel jele, módosítójelek. 

– A dúr és moll érzet kialakítása, a hangsorok tudatosítása abszolút hangnévvel. 

– A játékmód és artikuláció alapfogalmai, jelei, kivéve staccato.  

– A szerkezet, tagolás alapfogalmai.  

– A helyes gyakorlás és memorizálás különböző módjainak megismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes légzéstechnika állandó megalapozása, gyakoroltatása. 

– A helyes test-, hangszer- és kéztartás kialakítása és folyamatos ellenőrzése. 

– A helyes befúvás, hangindítás és elválasztás. 

– A megadott hangterjedelmen belül lehetőleg tisztán intonált, szép hang elérése, kitartott hangok mf dinamikával. 

– Dúr hangsor kotta nélkül,  

– Társas zenélés.  

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola I. (EMB Z 5503) 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 

Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

 

Követelmény 

Jól beállított légzés, befúvás, hangindítás. 

A törzshangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  

A hangsor ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Rövid, előjegyzést nem tartalmazó gyakorlatok, népdalok, gyermekdalok fél, negyed, nyolcad értékekkel, Kovács 

B.: Klarinétozni tanulok I/58; 68., Balassa – Berkes: Klarinétiskola I/21, 48 stb. nehézségi fokán. 

Előadási darabok (vagy népdalok), lehetőleg kísérettel. Pl. J. S. Bach: Parasztkantáta, W. A. Mozart: Francia 

gyermekdal (Klarinétalbum I.-Edition Music-Soft) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a tanult hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

– Négy népdal, illetve egyéb dallam kotta nélkül, lehetőleg zongorakísérettel.  
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2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése. 

– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 

– A dúr és moll hangsor szerkezete, a természetes, összhangzatos és dallamos moll. A hármashangzat fogalma. 

– Az enharmónia fogalma. 

– A szerkezet, tagolás alapfogalmai; (pl. motívum, sor, ütemsúly). 

– A tanult művek formai elemzése a periódus kérdés-felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, tökéletesítése. 

– Tartott hangok dinamikával. 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik kotta nélkül, a tanult 

hangterjedelem határáig. 

– Hangsorok gyakorlása repetícióval. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola I. (EMB 5503) 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB 12282) 

Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 

Perényi É: Klarinét-etűdök. (EMB 14300) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

PPrier: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

 

Követelmény 

Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben.  

A tanult hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és megszólaltatása kotta nélkül. 

Előjegyzés nélküli vagy 1 előjegyzésű gyakorlatok, népdalok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad értékekkel, éles, 

nyújtott ritmussal vagy szinkópával, páros és páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem teljes igénybevételével; 

Perényi: Klarinét-etűdök: 17; 19. nehézségi fokán. 

16-32 ütemes előadási darabok kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra, kísérettel. Pl. J. Brahms: 

Álommanó; M. Glinka: Air (Perényi: Repertoire 4., 5.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási darab, és egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése a kisujj-billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és alkalmazása. 

– A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont a nyolcad érték mellett, triola. 

– A tanult művek formai elemzése: azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a periódus kérdés-felelet 

viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó javítása, a megfelelő támasz kialakítása. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása, finomítása (portato, staccato stb.). 
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– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– A regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével; az egységes hangszín kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, hármashangzat-felbontások 

és tercmenetek, kotta nélkül. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző kötésekkel, repetíció. A belső hallás fejlesztése.  

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola I. (EMB 5503) 

Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB 12282) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 2124) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és megszólaltatása, kotta 

nélkül. 

Mérsékelt tempójú, egyszerű ritmusképletekből álló, különböző karakterű gyakorlatok, műzenei példák biztonságos 

eljátszása a fenti hangterjedelemben, Perényi É.: Klarinét-etűdök 26; 32. nehézségi fokán. 

Több regisztert érintő előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, zongora- vagy egyéb hangszerkísérettel. Pl. Ch. 

W. Gluck: Boldog lelkek tánca (Klarinétalbum II.- Edition Music Soft), P. I. Csajkovszkij: Régi francia dal (Perényi: 

Repertoire 24)  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási darab, és egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése  

– A legegyszerűbb segédfogások. 

– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 

– A legegyszerűbb díszítések: rövid és hosszú előke, paránytrilla. 

– Dalforma (ABA), triós forma. 

– Tempo I, dal Segno, Vi-de. 

– A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (pl. tánctípusok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta nélkül; hármashangzat 

felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Skálázás különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle kötések, repetíció. 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 

– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 
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– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák 

megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/9; 15. Balassa: Klarinétiskola II/ 7; 13. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző előadásban, kísérettel. 

Pl. F. Schubert: Menuetto, G. Marie: Dal régi stílusban (Perényi: Repertoire 27., 19.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege stb.). 

– A hangterjedelem bővítése a kisujj-billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és alkalmazása. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) írásmódja.  

– A négyeshangzatok fogalma, domináns- és szűkített szeptim-felbontások. A tanuló ismerje fel és játékában 

alkalmazza a különböző stílusjegyeket. 

– Rondóforma, variációs forma, szonátaforma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további elmélyítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 

– Hangindítások és hangbefejezések gyakorlása. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta nélkül; hármashangzat-

, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Skálázás a korábban megismert módokon, különböző dinamikával, ritmikával és artikulációval. 

– További díszítések: a trilla, utóka, kettős ékesítés (mordent) gyakorlása. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése (crescendo, diminuendo). 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 

– A lapról játék formailag és zeneileg igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 
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Perényi É.: Klarinét etűdök (EMB 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 00132700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok kotta nélkül; hármashangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel.  

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák 

megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/13., 28., illetve Balassa: Klarinétiskola II/ 40., 56. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző előadásban, kísérettel. 

Pl. Beethoven: Sonatine; Ch.Dancla: Romance (Perényi É.: Repertoire 35., 39.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab és egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése, sajátosságai (furata, átfúvása, transzponáló jellege stb.) 

– A klarinét szerepe a különböző zenei műfajokban. 

– A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások önálló alkalmazása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek további elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített telt hang kialakítása. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és törekedjen javításukra. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések tökéletesítése a nyelv differenciált alkalmazásával. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, kotta nélkül; hármashangzat-

, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– Kromatikus skálák. 

– A lapról játék formailag és zeneileg további fejlesztése, igényes megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés és zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Perényi É.: Klarinét etűdök (EMB 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II.( PWM 4594) 
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Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 00132700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi E.R. 2541) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák 

megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/36., 75., illetve Balassa: Klarinétiskola II/ 55., 71; 81. nehézségi 

fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző előadásban, kísérettel. 

Pl. Donizetti: Concertino (Edition Music-Soft); Weber: Szonatina; Bärmann: Romance (Perényi: Repertoire 42.) 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási 

darab, valamint egy kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

Alapfokú évfolyam „B” tagozat 

 

„B” tagozatra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres adottságokkal 

rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a minőségben és 

mennyiségben magasabb követelményeknek. 

A „B” tagozatos tanuló hangszeres játéka elsősorban hangminőségben, a hangszerkezelés biztonságában, 

virtuozitásban és az előadás kifejezőerejében haladja meg az „A” tagozaton tanulók szintjét! 

 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A kisujj-billentyűknél mindkét fogásvariáció ismerete és alkalmazása. 

– Éles és nyújtott ritmus, nyújtópont, szinkópa. 

– Felütés, csonkaütem. 

– Az enharmónia fogalma. 

– A játékmód, artikuláció további differenciálása (portato stb.). 

– A legegyszerűbb díszítések; rövid és hosszú előke; a trilla fogalma. 

– A tanult művek formai elemzése, azonosság, hasonlóság, különbségek felismerése, a periódus kérdés-felelet 

viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó tökéletesítése, megfelelő támasz kialakítása, állandó ellenőrzése. 

– Tartott hangok különböző dinamikával: crescendo-decrescendo az intonáció változása nélkül. 

– A hangindítás gyorsítása, repetíció, a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– A kéztartás és billentés állandó ellenőrzése, javítása, az ujjmozgások lazítása trillák segítségével. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármashangzat-felbontásaik kotta nélkül, a tanult hangterjedelem alsó és 

felső határáig. 

– Lapról olvasás az előző év anyagának megfelelő nehézségi fokon. 

– Társas zenélés: kíséretes előadási darabok, duók, triók. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola I. (EMB Z 5503) 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok I. (EMB Z 12282) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Dudás L.: Klarinétiskola I. (Music Trade M 06) 
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Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Helyes alapon nyugvó légzés, befúvás, hangindítás. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, valamint hármashangzat-felbontásaik ismerete és megszólaltatása, kotta 

nélkül. 

Gyakorlatok, műzenei példák fél, negyed, nyolcad, tizenhatod értékekkel, éles, nyújtott ritmussal és szinkópával, 

páros és páratlan lüktetéssel; a fenti hangterjedelem teljes igénybevételével; Kovács: Klarinétozni tanulok I/196; 

221;, illetve Balassa: Klarinétiskola I/.97. nehézségi fokán. 

Előadási darabok kotta nélkül, kulturált hangon, tagoltan, törekedve a tiszta intonációra – kísérettel. Pl. Mozart: 

Allegretto (Perényi: Repertoire 28.); Martini: Andantino (The Joy of Clarinet 14 -1967 Yorktown Music Press, Inc.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két gyakorlat (a hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével), 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét kialakulása, fejlődése. 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. A tizenhatod érték és szünetjele, nyújtópont nyolcad érték mellett, 

triola. 

– A legegyszerűbb segédfogások.  

– A kromatikus skála fogalma, szekvenciák felépítése. 

– Díszítések: paránytrilla, trilla és utóka. 

– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzéstechnika állandó ellenőrzése, szükség esetén javítása, a támasz automatikussá tétele. 

– A dinamika határainak kiterjesztése a tiszta intonáció megtartása mellett. 

– Regiszterváltások finomítása a levegő megfelelő vezetésével, az egységes hangszín kialakítása. 

– Differenciált hangindítás és a hang szép befejezésének gyakorlása. 

– Repetíció gyorsítása a torok és nyelv lazaságának megőrzésével. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a hangterjedelem alsó és felső határáig. 

– Hármashangzat-, és tercmenetek, kotta nélkül. 

– A skálázás tempójának fokozása különböző variációkkal: éles, nyújtott ritmusok, különféle kötések, repetíció. 

– Lapról játék az előző év anyagának nehézségi fokán. 

– Társas zenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Iskolák, gyakorlatok 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Dudás L.: Klarinétiskola II. (Music Trade M 07) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4550) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 
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100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

 

Követelmény 

A már megszerzett ismeretek és készségek helyes alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok és hármashangzat-felbontásaik, valamint tercmeneteik ismerete és 

megszólaltatása kotta nélkül. 

Különböző karakterű, nagyobb technikai képzettséget igénylő gyakorlatok, műzenei példák biztonságos eljátszása 

a fenti hangterjedelemben; bonyolultabb ütemfajták, ritmikai elemek, ritmusképletek alkalmazása; Kovács: 

Klarinétozni tanulok II/13., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/21. Perényi: Klarinét-etűdök: 38. nehézségi fokán. 

Különböző regiszterekben mozgó előadási darabok stílusosan, tisztán intonálva, kotta nélkül, zongora- vagy egyéb 

hangszerkísérettel. Pl. Türk: Larghetto amoroso; Gluck: Ária (Perényi: Repertoire 29., 34.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül, 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A klarinét szerepe különböző zenei műfajokban. 

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– Bonyolultabb segédfogások, tisztítófogások. 

– A harmincketted és szünetjele, tizenhatod triola, többütemes szünetek. 

– A négyeshangzatok fogalma, domináns- és szűkített szeptim-felbontások 

– Dalforma (ABA), triós forma, szonátaforma. 

– Tempo I, dal Segno, Vi-de. 

– A játszott előadási darabok stílusjegyeinek megismerése (tánctípusok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett készségek elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítása. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált alkalmazásával. 

– A játékmód, artikuláció finomítása, staccato. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig, hármashangzat-, 

valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Az eddig megszerzett formai és szerkezeti ismeretek alkalmazása a művek előadásában. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Iskolák, gyakorlatok 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB 13291) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc 17089) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4905) 

 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 
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Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hármas- és négyeshangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel, kotta 

nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai problémát feldolgozó etűdök 

megszólaltatása, Perényi: Klarinét-etűdök: 60; 74. nehézségi fokán. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár, vagy hasonló terjedelmű más előadási darab 

ízléses, igényes előadása kotta nélkül, kísérettel. Pl. K. Stamitz: Rondo (Klarinétmuzsika -EMB Z. 7919); W. A. 

Mozart: Larghetto (Perényi: Repertoire 33.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– További segédfogások és tisztítófogások. 

– Kvintola, szextola, kettős nyújtópont. 

– A szűkített szeptimek hangjainak enharmonikus átértékelése. 

– A kettős ékesítés (mordent) írásmódja. 

– Rondóforma, variációs forma. 

– Különböző stílusjegyek megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A légzés-, nyelv- és ujjtechnika területén megszerzett ismeretek és készségek elmélyítése, tökéletesítése. 

– Minden regiszterben kiegyenlített, telt hang kialakítására való törekvés. 

– Különböző hangindítások és hangbefejezések gyakorlása a nyelv differenciált alkalmazásával. 

– Hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogása. 

– Dúr és összhangzatos moll hangsorok a tanult hangterjedelem alsó és felső határáig kotta nélkül; hármashangzat-

, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel. 

– A kettős ékesítés (mordent) gyakorlati megvalósítása. 

– Rendszeres társas zenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB Z 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

Perényi: Klarinét etűdök (EMB 14300) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett ismeretek és készségek önálló alkalmazása. 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 
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Dúr és összhangzatos moll hangsorok hármashangzat-felbontásaikkal, tercmeneteikkel együtt, kotta nélkül. 

Nagyobb lélegzetű, különböző karakterű és tempójú, többféle technikai feladatot feldolgozó etűdök, műzenei példák 

megszólaltatása; Kovács: Klarinétozni tanulok II/ 28; 59; 67. Perényi: Klarinét-etűdök: 70; 76. nehézségi fokán. 

Nagyobb terjedelmű előadási darabok, tisztán intonálva, a mű stílusát és hangulatát tükröző előadásban, kísérettel. 

Pl. Glinka: Vocalise; Barat: Szláv dal (Music-Soft)  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy előadási darab és egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 

– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése  

– A légzés, ujj- és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok minél nagyobb hangterjedelemben, hármashangzat-, valamint 

domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Perényi É.: Klarinét-etűdök (EMB Z 14300) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Giampieri: Raccolta di esercizi e studi (Ricordi ER 2183) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: Le débutant clarinettiste (Leduc A. L. 19075) 

 

Perényi: Klarinét etűdök (EMB 14300) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Gabucci: 60 Divertimenti (Ricordi 2541) 

 

Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök Jean-Jean: Etűdök I. (Leduc 24740) Klose: Napi gyakorlatok (15 etűd:1.) (Leduc A.L.06400) nehézségi 

szintjén 

Versenymű tételek és előadási darabok. Pl. Stamitz: B-dúr klarinétverseny (EMB 8993), Donizetti: Concertino. 

(Peters 8206), Debussy: Kis néger (EMB 7933); Klose: Fantázia (a Perényi: Repertoire gyűjteményben 45. EMB 

14406) nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy szabadon választott hangsor kotta nélkül, (hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontásokkal, tercmenetekkel.) 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül (vagy egy előadási darab és egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a klarinét és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

– a hangszer teljes hangterjedelmét, 

– a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

– a klarinét intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

– a dúr és moll hangnemeket 4 #, 4 b előjegyzésig, 

– egyszerűbb ékesítések írásmódját és ritmusát, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a jelentősebb klarinétos előadóművészeket. 

Legyen képes 

– a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

– a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

– a különböző nyelvütések gyorsaságának fejlesztésére, 

– az önálló hangolásra, 

– a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

– a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato stb.), 

– egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, a 6. osztálynak megfelelő variációkkal 

– szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

– készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására, 

– nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására, 

– hosszabb terjedelmű művek memorizálására. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A tantárgya és időtartama 

Klarinét főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 60-tól (EMB14300), 

Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. (EMB13291) nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; Dancla: Románc 

(Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 39 EMB14406.), Weber: Sonatina Perényi Éva-Perényi Péter: Repertoár 

44 (EMB14406), Haydn: Szent Antal korál (200 év klarinétmuzsikája – Barokk- EMB 13971) nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

– Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű; Perényi Éva: Klarinétetűdök 86-tól, (EMB 14300) 

Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75. (EMB 13291); Jean-Jean I: 2. nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű is; Bärmann: Románc, 

Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina (EMB 8291), Mendelssohn: Dal szöveg nélkül (Berkes: Előadási darabok 

klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es EMB 13972), Donizetti: Concertino II. tétel (Peters 8206), Kocsár 

Miklós: Ungaresca (EMB 5991) nehézségi szintjén.  

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig a tanulók tudásszintje között képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján 

jelentős különbség alakulhat ki. Ez a különbség a továbbképző évfolyamokon egyéb elfoglaltságaiktól, gyakorlási 

idejüktől, érdeklődési körüktől függően tovább növekedhet. Zenetanulásuk iránya és célja is eltérhet; vagy az egyéni 

hangszertudás tökéletesítése, vagy a kamarazenei, illetve zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 

– A megfelelő nád kiválasztásának szempontjai és a nád alakításának legalapvetőbb módjai. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló- és kamarazene-irodalmában. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alsó fokon megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Az önálló játék fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor felmerülő problémák 

megoldására. 

– Hangolás lehetőleg önállóan. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– A technikai készségek állandó fejlesztése. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag  

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 1329) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 
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Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I.(Leduc A. L. 17348) 

Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn 457-460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok II. (PWM 4594) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben.  

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi gyakorlatok (15 

etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más előadási darab 

ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina 

no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 

nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási darab, valamint egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– A megfelelő nád önálló kiválasztása és alakítása. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megteremtése a klarinét szóló- és kamarazene-irodalmában. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skálák. 

– A tanuló önállóságának fejlesztése a megtanulandó etűdök, előadási darabok gyakorlásakor. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A hangszeres készségek állandó karbantartása és tökéletesítése, valamint fejlesztése a megtanulandó etűdök, 

előadási darabok gyakorlásakor felmerülő problémák megoldására. 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Ismerje a tanuló hangszerének intonációs hibáit és tudatosan javítsa azokat. 

– A tanuló igényének felkeltése a tudatos hangképzésre. 

– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gabucci: 20 studi di medio difficolta( Ricordi ER 2169) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I.( Leduc A. L. 17348) 
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Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Sshmidt Musicverlag, Heilbronn. 457-460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok III. (PWM 4905) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB 4234) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi gyakorlatok (15 

etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más előadási darab 

ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina 

no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 

nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási darab, valamint egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem további bővítése  

– Különböző díszítések. 

– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 

– A hangszer intonációs hibáinak ismerete. 

– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A már megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– A tanuló hangszeres játékának önálló kontrollálása, javítása. 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A hangképzés fejlesztése a zenei karakterek minél kifejezőbb megszólaltatásához. 

– Állandó törekvés a tiszta intonációra. 

– Önálló nádválasztás és alakítás. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus és egészhangú skálák. 

– A skálák és etűdök tempójának fokozása. 

– Rendszeres társas zenélés más hangszerekkel is; lehetőség szerint zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 
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Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457-460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

 

Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB 4235) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Hangok olvasása és fogásainak ismerete kromatikusan a tanult terjedelemben. 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi gyakorlatok (15 

etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más előadási darab 

ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina 

no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 

nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási darab, valamint egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Korunk zenéjében előforduló bonyolultabb ritmusképletek ismerete. 

– A helyes vibrato fogalma. 

– Kromatikus és egész hangú skála. 

– Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A különböző transzpozíciók ismertetése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók megszerzése, automatizálása. 

– A vibrato gyakorlása. 

– Önálló hangolás. 

– A tanuló igényének felkeltése a minél árnyaltabb, kifejezőbb hang megvalósítására. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok hangzatfelbontásokkal, hangközmenetekkel, kotta nélkül, 

egyénileg kialakított figurációkkal, a technika további fejlesztése érdekében. 

– Kromatikus és egészhangú skálák gyakorlása. 

– Társas zenélés, zenekari gyakorlat. 

 

Ajánlott tananyag 

Balassa: Klarinétiskola II. (EMB Z 5727) 

Kovács: Klarinétozni tanulok II. (EMB Z 13291) 

Beekum: Upscale, Downscale 26 etűd (Harmonia H. U. 3465) 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gabucci: 20 studi di medio difficolta (Ricordi ER 2169) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 
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Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kratochvil: 66 etűd  

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag Heilbronn 457-460) 

Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok IV. (PWM 4906) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

Wiedemann: Gyakorlatok IV. (Breitkopf EB 4234) 

Wiedemann: Gyakorlatok V. (Breitkopf EB 4235) 

Wiedemann: Gyakorlatok VI.( Breitkopf EB 4236) 

100 Studien (G. Joppig – S. Trier) (Universal UE 18264) 

Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB Z 8852) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Dúr és összhangzatos moll hangsorok, hármas- és négyeshangzat-felbontásokkal, tercmenetekkel, kromatikus skála 

kotta nélkül. 

Különböző karakterű etűdök megszólaltatása jellegüknek megfelelő tempóban; Klosé: Napi gyakorlatok (15 

etűd)/1., Kurkiewicz: Válogatott gyakorlatok I/42. nehézségi szintjén. 

Lassú-gyors szonáta-, koncert- (vagy egyéb műből kiemelt) tételpár vagy hasonló terjedelmű más előadási darab 

ízléses, igényes előadása, kísérettel; kamaramű klarinétszólamának biztonságos eljátszása. Pl. Telemann: Szonatina 

no. 3, Debussy: A lenhajú lány (Kocsis – Berkes: Későromantika), J. E. A. Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 

nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel, lehetőleg kotta nélkül (vagy egy előadási darab, valamint egy 

kamarazenei mű, lehetőleg tanuló közreműködésével). 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Díszítések korhű, stílusos alkalmazása. 

– A (kora)klasszikus versenyművek felépítése, jellegzetességei. 

– A megfelelő nád kiválasztása és a nád alakítás alapvető módjai. 

– A hangszer intonációs problémáinak ismerete és tudatos javítása. 

– A klarinét szóló-és kamarazene irodalmának minél átfogóbb ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Hangolás a tanár segítsége nélkül. 

– Nád kiválasztás, nád igazítás.  

– A hangterjedelem bővítése kromatikusan. 

– A tanuló igényének fejlesztése a tudatos hangképzésre. 

– A légzés, ujj- és nyelvtechnika további tökéletesítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, hármashangzat-, valamint 

domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Delécluse: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 21242) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Klosé: 45 artikulációs gyakorlat (Leduc A. L. 17089) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 
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Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Périer: 331 Mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

A hangok olvasása és fogásainak ismerete a tanult hangterjedelem határain belül. 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Etüdök – Jean-Jean: Etűdök I/1-13-ig. Kröpsch: Etűdök I/1-105-ig – nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Stamitz: B-dúr klarinétverseny, Hoffmeister: Esz-dúr szonáta, 

Mozart: Larghetto nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Az eddig megszerzett ismeretek átfogó rendszerezése. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatosítása. 

– Akusztikus intonáció. 

– A különböző transzpozíciók fogalma. 

– A leggyakrabban használt díszítések, ékesítések önálló alkalmazása. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a klarinét szóló- és kamarazene-irodalmában. 

– A nád alakításának legalapvetőbb tudnivalói. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, hármashangzat-, valamint 

domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, terc- és kvartmenetekkel, kotta nélkül. 

– Kromatikus skála. 

– A skálázás tempójának növelése. 

– Teljes etűdsorozatok elvégzése. 

– Az előadás kifejezőerejének fokozása. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach: 15 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 

Bozza: 12 etűd (Leduc A. L. 21300) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök I. (Leduc A. L. 17348) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc A. L. 6400) 

Kröpsch: Etűdök I. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn 457) 

Müller (I.): Etűdök (Ricordi 001 32700) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Périer: 331 Mechanikus napi gyakorlat (Leduc A. L. 18035) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 3018) 

 

Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontásokkal, tercmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök Jean-Jean: Etűdök I. Kröpsch: Etűdök I. nehézségi szintjén 
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Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok Krommer: Esz-dúr klarinétverseny, Donizetti: Concertino, 

Honegger: Szonatina Bartók: Három csíkmegyei népdal nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– A hangterjedelem bővítése. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, kiegészítve kvint hangközeikkel is. 

– A nádfaragási ismeretek bővítése. 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó, rendezett ismerete. Különböző ékesítések. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók kialakítása. 

– Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, minél nagyobb hangterjedelemben, az előző évben megszokott 

módon, kiegészítve kvint hangközeikkel is; kotta nélkül. 

– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 

– A hangszer intonációs hibáinak tudatos javítása. 

– Különböző ékesítések korhű és stílusos alkalmazása. 

– A klarinét irodalmának minél szélesebb körű ismerete, tájékozódás korunk zenéjében. 

– A zenei kifejezőkészség fejlesztése. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach: 15 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 

Bitsch: 12 etűd (Leduc A. L. 21842) 

Bozza: 12 etűd (Leduc A. L. 21300) 

Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981) 

Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533) 

Gambaro: 20 caprices (Leduc A. L. 20942) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök III. (Leduc A. L. 17490) 

Klosé: 30 etűd Leduc (A. L. 07233) 

 

Kröpsch: Etűdök I-II. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilbronn. 458) 

Périer: 20 könnyű etűd (Leduc A. L. 18845) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 3018) 

 

Követelmény 

Dúr, összhangzatos és dallamos moll hangsorok, hármashangzat-, valamint domináns-, illetve szűkített szeptim-

felbontásokkal, terc- és kvartmenetekkel, kotta nélkül. 

Kromatikus skála. 

Etűdök – Jean-Jean: Etűdök II. 21-33 Kröpsch: Etűdök II. 272 – nehézségi szintjén. 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Stamitz: Esz-dúr klarinétverseny, Saint-Saëns: Szonáta, Kovács: 

Hommages – nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 
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10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Ismeretek  

– Glissando. 

– A vibrato helyes kivitelezése. 

– Ismerkedés a klarinétcsalád egyéb tagjaival. 

– Tájékozottság a klarinét szóló- és kamarairodalmában. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tökéletes alapfunkciók rögzítése, automatizálása. 

– A vibrato és glissando gyakorlása. 

– Az összes dúr és moll skála az előző évben megszokott módon, kotta nélkül. 

– Skálázás egyénileg kialakított figurációkkal. 

– Egészhangú skálák. 

– A technikai és zenei megvalósítás összhangjának fejlesztése. 

– Rendszeres kamarazenélés vagy zenekari játék. 

 

Ajánlott tananyag 

Bach: Csellószvitek (Leduc A. L. 23508) 

Bach: 15 etűd (Hegedűszonáták) (Leduc A. L. 21245) 

Bitsch: 12 etűd (Leduc A. L. 21842) 

Cavallini: Caprices I. (Leduc A. L. 20981) 

Cavallini: Caprices II. (Leduc A. L. 20533) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök II. (Leduc A. L. 17446) 

Jean-Jean: Progresszív és melodikus etűdök III. (Leduc A. L. 17490) 

Klosé: 30 etűd (Leduc A. L. 7233) 

Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc A. L. 5963) 

Kröpsch: Etűdök IV. (C. F. Schmidt Musicverlag, Heilmronn 460) 

Paganini: 17 Caprices (Leduc A. L. 21204) 

Kovács: Mindennapi skálagyakorlatok (EMB Z 8852) 

Baermann (C.): Napi gyakorlatok (Skálaiskola) (Hofmeister 6018) 

 

Követelmény 

Az összes dúr és moll skála hármashangzat-, domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontásokkal, terc-, kvart- és 

kvintmenetekkel. 

Etűdök – Jean-Jean: Etűdök II. Kröpsch: Etűdök II. Klosé: Karakterisztikus etűdök – nehézségi szintjén 

Versenymű tételek, szonáták, előadási darabok – Weber: Concertino, Poulenc: Szonáta – nehézségi szintjén 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy szabadon választott skála kotta nélkül, 

– Két különböző karakterű és tempójú etűd, 

– Egy tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab kísérettel, kotta nélkül. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

– a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

– a tiszta intonációra, 

– a hangszerét könnyedén kezelni, 

– a levegő tudatos beosztására, 

– hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

– a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

– a különböző zenei korok megkomponált, stílushű díszítéseinek kottából való lejátszására, 

– a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel nélküli megtartására, 

– az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

– a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

– egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele). 
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A tanuló rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres technikával, 

– olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

– olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül elérhetők, 

– a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

– a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

– a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a modem zenei effektusokat, 

– a társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

– korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

– biztos hangindításra és befejezésre, 

– nehéz etűd virtuóz előadására, 

– nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldására. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Klarinét főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc 05963), Jean-Jean: Etűdök I. (Leduc) 

nehézségi szintjén; 

– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Wagner: Adagio, Barat: Szláv 

dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel (Peters), Niels Gade: Fantáziadarab op. 43., Draskóczy: Korondi táncok 

(EMB 12064); kamaraművek: Pleyel: Duók: I-II., Devienne: Concertino 2 klarinétra és zongorára (EMB 8687) 

Stamitz: Kettősverseny(EMB 6046) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két etűd, vagy technikai jellegű mű; Klosé: Napi gyakorlatok (Leduc), Klosé: Karakterisztikus etűdök (Leduc), 

Jean-Jean: Etűdök I.(Leduc) nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű; Danzi: Szonáta, Stamitz: Esz-

dúr koncert (Leduc), Weiner: Csűrdöngölő (EMB 8292), Dimler: B-dúr klarinétverseny, Wasilenko: Keleti 

táncok, Weber: Variáció op. 33 (Peters); kamaraművek: Kreutzer: Duók, Pleyel: Duók I-II. nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 
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– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű hangszerek, fúvókák. 

Havonta és fejenként egy nád. 

Megfelelően hangolt zongora vagy pianínó. 

Teljes alakot visszaadó tükör. 

Metronóm. 

 
AKKORDIKUS TANSZAK 

 

CIMBALOM 

 

A cimbalomtanítás céljai, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

– a cimbalom történetét, irodalmát, változatait (pl. hackbrett) 

– a hangszer akusztikai sajátosságait, a húrok elrendezését 

– a cimbalomirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit 

– a hangszerkezeléshez vezető mozgásformákat, azok kapcsolatát a zenei elképzelés megvalósításával 

 

Nyújtson gazdag zeneirodalmi ismeretanyagot 

– a cimbalom eredeti irodalmából (kortárs zene) 

– a népzenéből és népzenei ihletésű művekből 

– a zeneirodalom minden korszakának cimbalmon előadható irodamából 

 

Alakítson ki 

– könnyed hangszerkezelést 

– helyes pedálhasználatot 

 

Fordítson figyelmet 

– a tanult művek stílusos előadására 

– árnyalt frazeálására, artikulációra 

– a különböző ütésmódokra 

– a díszítések biztos ismeretére és pontos megszólaltatására 

– a táncrendek elemeire 

– a virtuóz játéktechnikára való törekvésre 

 

Segítse készségfejlesztő gyakorlatokkal az ismeretanyag elsajátítását 

– valamennyi dúr és moll skála, kromatikus skála, akkordjáték 

– lapról olvasás 

– transzponálás 

Tanítsa meg a hangolási és a legalapvetőbb hangszer karbantartási feladatokat. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Ismerje meg 

– hangszerét, a cimbalmot és megszólaltatási módjait, 

– a helyes verőtartást és az ütésmódokat, 

– a helyes testtartást, 

– a kéthangú hangkészlettől eljutva a pentaton, pentachord hangsort, 

– a violin- és a basszuskulcsot, 

– a 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütemeket, 

– a fél, negyed, nyolcad hangjegyértékeket és a megfelelő szüneteket. 
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A hangszerkezelés fejlesztése 

A helyes testtartás, karhasználat, ütéstechnika, kézrend megismertetése, kialakítása. 

Megfelelő metrumérzék kialakítása. 

Kettős ütés játszásának gyakoroltatása.  

 

Ajánlott tananyag 

Zenei előképzős könyv 

Gerencsér – Szeverényi: Cimbalomiskola 

Tarjáni – Falka: Cimbalomiskola I. 

Megy a gyűrű vándorútra 

Forrai K.: Jár a baba 

Kerényi: Gyermekjátékok 

 

- Követelmények 

Tudjon játszani és énekelni gyermekdalokat, mondókákat, tudja tapsolni és ismerje ritmusukat. 

Tudjon gyermekdalokat hallás után eljátszani. 

Tegyen képes játékos improvizációra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

- Négy népdal, vagy gyermekdal a tanult hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Helyes verőtartás és az ütésmódok. 

– Helyes testtartás. 

– A pentaton, pentachord hangsor, a dúr hangsor. 

– Módosítójelek. 

– A violin- és a basszuskulcs. 

– A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütemek. 

– A fél, negyed, nyolcad hangjegyértékek és a megfelelő szünetek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- A helyes testtartás, karhasználat, ütéstechnika, kézrend fejlesztése. 

- Megfelelő metrumérzék fejlesztése. 

- Egyszerű skálamenetek és kettős ütés játszása. 

- Dudakíséret játszása. 

- Amennyiben magassága engedi, sajátítsa el a pedálkezelés alapjait. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei előképzős könyv 

Gerencsér – Szeverényi: Cimbalomiskola 

Tarjáni – Falka: Cimbalomiskola I. 

Megy a gyűrű vándorútra 

Forrai K.: Jár a baba 

Kerényi: Gyermekjátékok 

Népzenei feldolgozások kezdőknek 

 

Követelmények 

Tudjon játszani és énekelni gyermekdalokat, tudja tapsolni és ismerje ritmusukat. 

Tudjon gyermekdalokat hallás után eljátszani. 

Tegyen képes játékos improvizációra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

- Négy népdal, vagy gyermekdal a tanult hangterjedelem minél teljesebb igénybevételével. 
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Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- Olvasás violin- és basszuskulcsban, legalább két oktáv hangterjedelemben. 

- A páros és páratlan metrum ismerete, alkalmazása. 

- Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 

- A Fisz és B módosított hangok ismerete. 

- Hangközök (kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvint és oktáv) ismerete. 

- Dallamsorok, motívumok azonosságának felismerése. 

- A játékmód és az artikuláció alapfogalmai. 

- A szerkezet és tagolás alapfogalmai. 

- Dinamikai és előadási jelek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- A helyes testtartás, karhasználat, ütéstechnika fejlesztése. 

- A pedál használatának bevezetése 

- Különböző ütésmódok megismertetése, gyakorlása (legato, staccato, tenuto). 

- A helyes gyakorlás és memorizálás módjai. 

- A társas muzsikálás kezdetei, a tanár, vagy zongorakísérő közreműködésével. 

 

Ajánlott tananyag 

Gerencsér – Szeverényi: Cimbalomiskola 

Tarjáni – Falka: Cimbalomiskola I. 

Szöllős B.: Cimbalommuzsika I 

Barokk táncok gyermekeknek (Nagy Olivér) 

A gyermek Mozart 

Bartók:Gyermekeknek I. 

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Weiner: 24 magyar népi tánc 

Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Követelmények 

Jól megalapozott testtartás, karhasználat, ütéstechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása. 

Gyermekdalok, ritmikus népdalok és egyszerűbb előadási darabok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két népdal, 

– Két könnyű előadási darab kísérettel. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- Olvasás violin- és a basszuskulcsban, a hangszer teljes terjedelmében. 

- Páros és páratlan metrumok érzete. 

- Éles és nyújtott ritmus, szinkópa.  

- A módosított hangok ismerete. 

- A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei 2#, 2b előjegyzésig. 

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek megismerése, alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- Azonosság, hasonlóság és különbségek felismerése. 

- Régi és új stílusú népdalok. formája 

- A hallás utáni játék fejlesztése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 
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- Az alapfunkciók (testtartás, ütéstechnika) ellenőrzése és fejlesztése. 

- Különböző ütésmódok fejlesztése, gyakorlása. 

- A pedál használatának fejlesztése 

- A skálajáték gyakorlása 2#, 2b előjegyzésig dúrban és mollban. 

- Ismerkedés a díszítésekkel.  

- Lapról játék. 

- Kamarazenélés. 

- Ismerkedés a kortárs zenével. 

 

Ajánlott tananyag 

Gerencsér – Szeverényi: Cimbalomiskola 

Tarján – Falka: Cimbalomiskola I-II. 

Szöllős B.: Cimbalommuzsika I-II. 

Erdélyi D.: Cimbalomiskola 

Régi táncok gyermekeknek 

Könnyű zongoradarabok a XVIII. századból (Hernádi) 

A gyermek Mozart 

Barokk táncok hegedűre (Nagy O., Sándor F.) 

Bartók: Gyermekeknek I.  

Bartók: Mikrokozmosz I. II. 

Kodály: Gyermektáncok 

Papp L.: 9 bagatell 

Tiszán innen, Dunán túl (150 magyar népdal) 

Régi magyar táncok a XVII-XVIII. századból 

 

Követelmények 

Jól megalapozott testtartás, ütéstechnika. 

A tanult hangkészlet és ritmusok biztonságos olvasása. 

Dúr és moll skálák 1#, 1b előjegyzésig a hangszer teljes terjedelmében. 

Rövidebb etűdök játszása. 

Egyszerűbb előadási darabok értelmesen tagolt megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két kis előadási darab 

– Egy népdal  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- Ismerkedés a változó ütemmel. 

- Éles és nyújtott ritmus, szinkópa, triola. 

- A Fisz, Cisz, Gisz, B, Esz, Ász módosított hangok ismerete. 

- A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei 3#, 3b előjegyzésig. 

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- Biztos lapról olvasás. 

- Könnyebb díszítések írásmódja, ritmusa (előke, trilla, mordent). 

- Népdaltanulás hallás után. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Különböző ütésmódok fejlesztése, gyakorlása. 

- A pedál használatának fejlesztése. 

- A skálajáték gyakorlása 3#, 3b előjegyzésig dúrban és mollban. 

- Könnyebb díszítések artikulációja. 

- Dinamikai árnyalás, crescendo, diminuendo. 

- Improvizációs gyakorlatok. 
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Ajánlott tananyag 

Szöllős B.: Cimbalommuzsika I-II. 

Spanyol cimbalomdarabok és menüettek 

Bach: 13 könnyű zongoradarab 

Händel:16 kis zongoradarab 

Régi zene gordonkára (Brodszky) 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 

Bach: A gyermek Mozart (Hernádi) 

L. Mozart: Duók 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. 

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. 

Kodály: Gyermektáncok 

Papp L.: 9 bagatell 

Tiszán innen, Dunán túl 

111 népi táncdal 

Lajtha: Dunántúli táncok 

 

Követelmények 

Lapról olvasás 3#, 3b előjegyzésig. 

Dúr és moll skálák 2#, 2b előjegyzésig a hangszer teljes terjedelmében. 

Rövidebb etűdök játszása. 

Parlando népdalok és egyszerűbb előadási darabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk 

és díszítések alkalmazásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- Különböző metrumok biztos ismerete, a metrikus darabok megoldása. 

- A módosított hangok biztos ismerete. 

- A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei 4#, 4b előjegyzésig. 

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek értelmezése, alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- Bonyolultabb ékesítések (kettős ékesítés, trilla) írásmódja, ritmusa. 

- Ismerkedés a népi eredetű műzenével (virágénekek, történelmi dalok, verbunkosok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Különböző ütésmódok készségszintű ismerete, megvalósítása. 

- A pedálozási technikák fejlesztése (félpedál, „lebegtetés”) 

- A skálajáték gyakorlása 4#, 4b előjegyzésig dúrban és mollban, tercmenet, hármashangzatfelbontások. 

- Gyakorlatok a tremolo, a díszítésmódok és az arpeggio játék elsajátításához. 

- A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

- Transzponálás, improvizálás. 

- Lapról olvasás. 

- Kamarazenélés minél nagyobb mennyiségben. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Cimbalomiskola III. 

Szöllős B.: Cimbalommuzsika I-II. 

Eredeti barokk és preklasszikus Hackbrett-muzsika (Conti, Chiesa, Monza  

Anonymus szonátái, spanyol, olasz szólódarabok, menüettek – Musikverlag Josef Preißler, München). 

Purcell: Zongoradarabok 

Couperin: Zongoradarabok 

Nagy O.: Barokk táncok 

Rameau: 10 zongoradarab 
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Könnyű zongoradarabok (Hernádi) 

Telemann: Hat duett (blockflöte) 

Könnyű kamarazene fuvolára (Bántai) 

Haydn: Hat szonatina 

Könnyű zongoramuzsika (Hernádi) 

Könnyű szonatinák (Hernádi) 

Beethoven: Écossaise-ek és német táncok 

L. Mozart: Duók 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. IV. 

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. IV. 

Bartók – Kodály: Húsz magyar népdal 

Ádám J.: Virágim, virágim 

Ránki: Fekete szőlő 

Lendvay: 24 duó 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Gyöngyvirág (92 magyar népdal) 

Rozmaring (91 magyar népdal) 

Kuruc dalok teljes gyűjteménye (Allaga Géza) 

Lajtha: Dunántúli táncok és dallamok 

 

Követelmények 

Lapról olvasás 4#, 4b előjegyzésig. 

Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig a hangszer teljes terjedelmében, hármashangzatfelbontások. 

Különböző ütéstechnikák alkalmazása. 

Pedálozási technika alkalmazása.  

Darabok előadása az egyéni képességek függvényében az évfolyam technikai követelményeinek megfelelően. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A tanult művek ritmikájának önálló megértése, megoldása. 

- Az évfolyamnak megfelelő művek biztos lapról játszása. 

- Memóriafejlesztés. 

- Az előjegyzések, módosított hangok ismerete 

- A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei  

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek, díszítések értelmezése, alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- A barokk és klasszikus zene stílusjegyeinek elemzése, a romantika alapjai 

- Friss csárdások esztam kísérete, betűkottáról is. 

- Improvizálás, transzponálás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Skálák tercmenetben, hármashangzat-felbontás 

- Különböző ütésmódok alkalmazásának felismerése, használata. 

- Megfelelő hangszínek alkalmazása a művekben, zenei igényesség. 

- Gyakorlatok a tremolo, a díszítésmódok és az arpeggio játék fejlesztéséhez. 

- A kézrend lehetőségeinek fejlesztése. 

- A pedálhasználat differenciált fejlesztése. 

- A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

- Improvizálás 

- Kamarazenélés  

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Cimbalomiskola 
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Allaga: Válogatott etűdök 

Barokk és preklasszikus Hackbrett-irodalom 

Francia csembalóművek (Couperin, Rameau, Daquin) 

Bartók: Duók 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. IV. 

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. IV. 

300 év zongoramuzsikája: Bach-fiúk 

300 év zongoramuzsikája: A német későbarokk 

300 év zongoramuzsikája: A mediterrán barokk 

Telemann: 6 duó 

Haydn: „La Roxelane”-variációk 

Beethoven: Bagatellek 

Cimarosa: Szonáták 

Schumann: Jugendalbum 

Grieg: Norvég táncok 

Grieg: Lírai darabok 

Kodály: Epigrammák 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők 

Schubert: Keringők 

Lendvay: 24 duó 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Népdalos füzetekből válogatás 

Az 1848-49-es szabadságharc dalai 

Magyar zenei ereklyék (Allaga, Huber S. feldolgozásai) 

Lajtha: Dunántúli táncok és dallamok 

 

Követelmények 

Lapról olvasás. 

Dúr és moll skálák a hangszer teljes terjedelmében, tercmenet, hármashangzatfelbontások. 

Különböző ütéstechnikák alkalmazása. 

Pedálozási technika differenciált alkalmazása.  

Darabok előadása az egyéni képességek függvényében az évfolyam technikai követelményeinek megfelelően. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A tanult művek ritmikájának önálló megértése, megoldása. 

- Az évfolyamnak megfelelő művek biztos lapról játszása. 

- Memóriafejlesztés. 

- Az előjegyzések, módosított hangok ismerete  

- A dúr és a moll hangsor, terc- szext-menet, hármashangzatfelbontás, futam. 

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek, díszítések értelmezése, alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- A tanult művek stílusos előadása, elemzése 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Díszítések biztos ismerete, játszása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- A tanult művek stílusos, szép eljátszásához való ütésmódok alkalmazása, megválasztása. 

- Skálajáték, terc-, szext-menet, hármashangzatfelbontás, futam fejlesztése. 

- Harmonizálást igénylő népdalok játszása. 

- Különböző ütésmódok alkalmazásának felismerése, használata. 

- Megfelelő hangszínek alkalmazása a művekben, zenei igényesség. 
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- Gyakorlatok a tremolo, a díszítésmódok és az arpeggio játék fejlesztéséhez. 

- A kézrend lehetőségeinek fejlesztése. 

- A pedálhasználat differenciált fejlesztése. 

- A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

- Improvizálás 

- Kamarazenélés  

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Cimbalomiskola 

Allaga: Válogatott etűdök 

Barokk és preklasszikus Hackbrett-irodalom 

Francia csembalóművek (Couperin, Rameau, Daquin) 

Bartók: Duók 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. IV. 

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. IV. 

300 év zongoramuzsikája: Bach-fiúk 

300 év zongoramuzsikája: A német későbarokk 

300 év zongoramuzsikája: A mediterrán barokk 

Telemann: 6 duó 

Haydn: „La Roxelane”-variációk 

Beethoven: Bagatellek 

Cimarosa: Szonáták 

Schumann: Jugendalbum 

Grieg: Norvég táncok 

Grieg: Lírai darabok 

Kodály: Epigrammák 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők 

Schubert: Keringők 

Lendvay: 24 duó 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Az 1848-49-es szabadságharc dalai 

Magyar zenei ereklyék (Allaga, Huber S. feldolgozásai) 

Lajtha: Dunántúli táncok és dallamok 

 

Követelmények 

Lapról olvasás. 

Dúr és moll skálák a hangszer teljes terjedelmében, tercmenet, szextmenet, hármashangzatfelbontások, futam. 

Különböző ütéstechnikák alkalmazása. 

Pedálozási technika differenciált alkalmazása.  

Darabok előadása az egyéni képességek függvényében az évfolyam technikai követelményeinek megfelelően. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy szonáta- vagy szvit- tétel kísérettel, vagy 1 előadási darab kísérettel, 

– Egy XX. századi szerző műve vagy kortárs mű. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a „B” 

tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek. 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- Ismerkedés a változó ütemmel. 

- Éles és nyújtott ritmus, szinkópa, triola. 
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- A módosított hangok ismerete. 

- A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei  

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- Biztos lapról olvasás. 

- Könnyebb díszítések írásmódja, ritmusa (előke, trilla, mordent). 

- Népdaltanulás hallás után. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Különböző ütésmódok fejlesztése, gyakorlása. 

- A pedál használatának fejlesztése. 

- A skálajáték gyakorlása 3#, 3b előjegyzésig dúrban és mollban. 

- Könnyebb díszítések artikulációja. 

- Dinamikai árnyalás, crescendo, diminuendo. 

- Improvizációs gyakorlatok. 

  

Ajánlott tananyag 

Szöllős B.: Cimbalommuzsika I-II. 

Spanyol cimbalomdarabok és menüettek 

Bach: 13 könnyű zongoradarab 

Händel: 16 kis zongoradarab 

Régi zene gordonkára (Brodszky) 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach 

A gyermek Mozart (Hernádi) 

L. Mozart: Duók 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. 

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. 

Kodály: Gyermektáncok 

Papp L.: 9 bagatell 

Tiszán innen, Dunán túl 

111 népi táncdal 

Lajtha: Dunántúli táncok 

 

Követelmények 

Lapról olvasás 3#, 3b előjegyzésig. 

Dúr és moll skálák 3#, 3b előjegyzésig a hangszer teljes terjedelmében. 

Rövidebb etűdök játszása. 

Parlando népdalok és egyszerűbb előadási darabok értelmesen tagolt megszólaltatása a már megismert artikulációk 

és díszítések alkalmazásával. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- Különböző metrumok biztos ismerete, a metrikus darabok megoldása. 

- A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei  

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek értelmezése, alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- Bonyolultabb ékesítések (kettős ékesítés, trilla) írásmódja, ritmusa. 

- Ismerkedés a népi eredetű műzenével (virágénekek, történelmi dalok, verbunkosok). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Különböző ütésmódok készségszintű ismerete, megvalósítása. 

- A pedálozási technikák fejlesztése (félpedál, „lebegtetés”) 

- A skálajáték gyakorlása 4#, 4b előjegyzésig dúrban és mollban, tercmenet, hármashangzatfelbontások. 
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- Gyakorlatok a tremolo, a díszítésmódok és az arpeggio játék elsajátításához. 

- A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

- Transzponálás, improvizálás. 

- Lapról olvasás. 

- Kamarazenélés minél nagyobb mennyiségben. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Cimbalomiskola III. 

Szöllős B.: Cimbalommuzsika I-II. 

Eredeti barokk és preklasszikus Hackbrett-muzsika (Conti, Chiesa, Monza  

Anonymus szonátái, spanyol, olasz szólódarabok, menüettek – Musikverlag Josef Preißler, München). 

Purcell: Zongoradarabok 

Couperin: Zongoradarabok 

Nagy O.: Barokk táncok 

Rameau: 10 zongoradarab 

Könnyű zongoradarabok (Hernádi) 

Telemann: Hat duett (blockflöte) 

Könnyű kamarazene fuvolára (Bántai) 

Haydn: Hat szonatina 

Könnyű zongoramuzsika (Hernádi) 

Könnyű szonatinák (Hernádi) 

Beethoven: Écossaise-ek és német táncok 

L. Mozart: Duók 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. IV. 

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. IV. 

Bartók – Kodály: Húsz magyar népdal 

Ádám J.: Virágim, virágim 

Ránki: Fekete szőlő 

Lendvay: 24 duó 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Gyöngyvirág (92 magyar népdal) 

Rozmaring (91 magyar népdal) 

Kuruc dalok teljes gyűjteménye (Allaga Géza) 

Lajtha: Dunántúli táncok és dallamok 

 

Követelmények 

Dúr és moll skálák a hangszer teljes terjedelmében, hármashangzatfelbontások. 

Különböző ütéstechnikák alkalmazása. 

Pedálozási technika alkalmazása.  

Darabok előadása az egyéni képességek függvényében az évfolyam technikai követelményeinek megfelelően. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Két különböző karakterű előadási darab kísérettel 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A tanult művek ritmikájának önálló megértése, megoldása. 

- Az évfolyamnak megfelelő művek biztos lapról játszása. 

- Memóriafejlesztés. 

- A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei  

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek, díszítések értelmezése, alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- A barokk és klasszikus zene stílusjegyeinek elemzése, a romantika alapjai 

- Friss csárdások esztam kísérete, betűkottáról is. 

- Improvizálás, transzponálás. 
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- A hangszerkezelés fejlesztése 

- Skálák, tercmenetben, hármashangzat-felbontás.  

- Különböző ütésmódok alkalmazásának felismerése, használata. 

- Megfelelő hangszínek alkalmazása a művekben, zenei igényesség. 

- Gyakorlatok a tremolo, a díszítésmódok és az arpeggio játék fejlesztéséhez. 

- A kézrend lehetőségeinek fejlesztése. 

- A pedálhasználat differenciált fejlesztése. 

- A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

- Improvizálás 

- Kamarazenélés  

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Cimbalomiskola 

Allaga: Válogatott etűdök 

Brada: 30 etűd 

Wohlfart: Etűdök 

Barokk és preklasszikus Hackbrett-irodalom 

Francia csembalóművek (Couperin, Rameau, Daquin) 

Bartók: Duók 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. IV. 

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. IV. 

300 év zongoramuzsikája: Bach-fiúk 

300 év zongoramuzsikája: A német későbarokk 

300 év zongoramuzsikája: A mediterrán barokk 

Telemann: 6 duó 

Haydn: „La Roxelane”-variációk 

Beethoven: Bagatellek 

Cimarosa: Szonáták 

Schumann: Jugendalbum 

Grieg: Norvég táncok 

Grieg: Lírai darabok 

Kodály: Epigrammák 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők 

Schubert: Keringők 

Lendvay: 24 duó 

Az 1848-49-es szabadságharc dalai 

Magyar zenei ereklyék (Allaga, Huber S. feldolgozásai) 

Lajtha: Dunántúli táncok és dallamok 

 

Követelmények 

Lapról olvasás. 

Dúr és moll skálák a hangszer teljes terjedelmében, tercmenet, hármashangzatfelbontások. 

Különböző ütéstechnikák alkalmazása. 

Pedálozási technika differenciált alkalmazása.  

Darabok előadása az egyéni képességek függvényében az évfolyam technikai követelményeinek megfelelően. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy szonáta- vagy szvit- tétel kísérettel, vagy 1 előadási darab kísérettel, 

– Egy XX. századi szerző műve vagy kortárs mű. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása. 

- A tanult művek ritmikájának önálló megértése, megoldása. 

- Az évfolyamnak megfelelő művek biztos lapról játszása. 

- Memóriafejlesztés. 
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- A dúr és a moll hangsor, terc- szext-menet, hármashangzatfelbontás, domináns négyeshangzatfelbontás, futam. 

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek, díszítések értelmezése, alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- A tanult művek stílusos előadása, elemzése 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Díszítések biztos ismerete, játszása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- A tanult művek stílusos, szép eljátszásához való ütésmódok alkalmazása, megválasztása. 

- Skálajáték, terc-, szext-menet, hármashangzatfelbontás, domináns négyeshangzatfelbontás, futam fejlesztése. 

- Harmonizálást igénylő népdalok játszása. 

- Különböző ütésmódok alkalmazásának felismerése, használata. 

- Megfelelő hangszínek alkalmazása a művekben, zenei igényesség. 

- Gyakorlatok a tremolo, a díszítésmódok és az arpeggio játék fejlesztéséhez. 

- A kézrend lehetőségeinek fejlesztése. 

- A pedálhasználat differenciált fejlesztése. 

- A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

- Improvizálás. 

- Kamarazenélés. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Cimbalomiskola 

Allaga: Válogatott etűdök 

Cramer: Etűdök 

Brada: 30 etűd 

Wohlfart: Etűdök 

Couperin: PiPces de clavecin I-IV. 

Dandrieu: Madarak párbeszéde, A tyúk 

Corelli: Szonáták 

Rameau: Gavott variációkkal 

300 év zongoramuzsikája: Bach-fiúk 

300 év zongoramuzsikája: A mediterrán barokk 

Ph. E. Bach: Fantáziák 

Ph. E. Bach: Szvitek 

Ph. E. Bach: Szonáták 

Scarlatti: Szonáták 

Francia csembalómuzsika (Couperin, Rameau, D'Andrieau, Daquin) 

Telemann: 6 duó 

Haydn: „La Roxelane”-variációk 

Mozart: Szonáták 

Haydn: Szonáták 

Beethoven: Bagatellek 

Klasszikus szonáták 

Schumann: Jugendalbum 

Grieg: Norvég táncok 

Grieg: Lírai darabok 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők  

Schubert: Keringők 

Muszorszkij: A könnycsepp, Meditáció, Varrónő 

Bartók: Duók 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. IV. V.  

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. IV. V.  

Seiber M.: 7 kis tánc 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Láng: Duó 

Lendvay: 24 duó 

 

Követelmények 

Lapról olvasás. 
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Dúr és moll skálák a hangszer teljes terjedelmében, tercmenet, szextmenet, hármashangzatfelbontások, domináns 

négyeshangzatfelbontás, futam. 

Különböző ütéstechnikák alkalmazása. 

Pedálozási technika differenciált alkalmazása.  

Darabok előadása az egyéni képességek függvényében az évfolyam technikai követelményeinek megfelelően. 

  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy szonáta- vagy szvit- tétel kísérettel vagy egy előadási darab kísérettel, 

– Egy XX. századi szerző műve vagy kortárs mű. 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat  

A tanuló 

– legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszerkezeléssel, 

kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólaltatni 

– rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképességgel 

– legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival 

– tudjon dinamikailag árnyalt, kultúrált, kifejező hangot képezni 

– rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges kézrendtechnikával, 

ütéstechnikával 

– a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazására (artikuláció, 

agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére 

 

Ismerje  

– a tanult anyagban előforduló tempo- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat 

– a cimbalom történetét, rokon hangszereit 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– Egy etűd, 

– Egy szonáta- vagy szvit- tétel kísérettel, vagy egy előadási darab kísérettel, 

– Egy XX. századi szerző műve vagy kortárs mű. 

 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Cimbalom 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd vagy technikai jellegű mű; Brada vagy Wohlfart könnyebb etűdjei nehézségi szintjén. 

- Egy előadási darab kísérettel vagy egy szonáta- vagy szvit-tétel kísérettel; Conti, Chiesa, Monza, Scarlatti, Haydn, 

Mozart, Beethoven és mások könnyebb szonátáinak nehézségi szintjén. 

- Egy XX. századi vagy kortárs mű; Bartók: Este a székelyeknél, Duók, Weiner: 3 magyar népi tánc, Papp: 

Bagatellek nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

- Egy nehezebb etűd; Brada: 30 etűd, vagy Czerny, Wohlfart nehezebb etűdjei nehézségi szintjén. 
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- Egy Bach-mű, vagy más barokk szerző műve, vagy egy előadási darab; Scarlatti szonáták, Couperin, Rameau, 

Dandrieu, Daquin darabjai, pl. Szerelmes dal, Olajütők, La Sophie, Gavotte, A kakukk, Madárlakodalom nehézségi 

szintjén. 

- Egy XX. századi szerző műve vagy egy kortárs mű; Bartók: Szonatina, Duók, Kurtág: 13 duó, Lendvay: 24 duó, 

nehézségi szintjén. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

A művészeti alapvizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

– hangminőség, 

– hangszerkezelés, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– zenei stílusok és előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség, 

– technikai felkészültség, 

– jobb- és balkéz-technika, 

– intonáció. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A tanult művek ritmikájának önálló megértése, megoldása. 

- Az évfolyamnak megfelelő művek biztos lapról játszása. 

- Memóriafejlesztés. 

- A dúr és a moll hangsor, terc- szext-menet, hármashangzatfelbontás, domináns négyeshangzatfelbontás, futam. 

- A dinamikai jelek, előadási jelek, tempójelek, díszítések értelmezése, alkalmazása a tanult darabokban. 

- A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. 

- A tanult művek stílusos előadása, elemzése 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Díszítések biztos ismerete, játszása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- A tanult művek stílusos, szép eljátszásához való ütésmódok alkalmazása, megválasztása. 

- Skálajáték, terc-, szext-menet, hármashangzatfelbontás, domináns négyeshangzatfelbontás, futam fejlesztése. 

- Harmonizálást igénylő népdalok játszása. 

- Különböző ütésmódok alkalmazásának felismerése, használata. 

- Megfelelő hangszínek alkalmazása a művekben, zenei igényesség. 

- Gyakorlatok a tremolo, a díszítésmódok és az arpeggio játék fejlesztéséhez. 

- A kézrend lehetőségeinek fejlesztése. 

- A pedálhasználat differenciált fejlesztése. 

- A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

- Improvizálás 

- Kamarazenélés  

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Cimbalomiskola 

Allaga: Válogatott etűdök 

Cramer: Etűdök 

Couperin: Album 

Dandrieu: Madarak párbeszéde, A tyúk 

Corelli: Szonáták 

Rameau: Gavott variációkkal 
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300 év zongoramuzsikája: Bach-fiúk 

300 év zongoramuzsikája: A mediterrán barokk 

Ph. E. Bach: Fantáziák 

Ph. E. Bach: Szonáták 

Scarlatti: Szonáták 

Francia csembalómuzsika (Couperin, Rameau, D'Andrieau, Daquin) 

Telemann: 6 duó 

Haydn: „La Roxelane”-variációk 

Haydn: Szonáták 

Beethoven: Bagatellek 

Schumann: Jugendalbum 

Grieg: Norvég táncok 

Grieg: Lírai darabok 

Chopin: Keringők 

Schubert: Keringők 

Bartók: Gyermekeknek I. II. III. IV. V.  

Bartók: Mikrokozmosz I. II. III. IV. V.  

Seiber M.: 7 kis tánc 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Láng: Duó 

Lendvay: 24 duó 

 

Követelmények 

Lapról olvasás. 

Dúr és moll skálák, a hangszer teljes terjedelmében, tercmenet, szextmenet, hármashangzatfelbontások, domináns 

négyeshangzatfelbontás, futam. 

Különböző ütéstechnikák alkalmazása. 

Pedálozási technika differenciált alkalmazása.  

Darabok előadása az egyéni képességek függvényében az évfolyam technikai követelményeinek megfelelően. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kamarazenei mű, 

– Egy szabadon választott előadási darab kísérettel, 

– Egy XX. századi szerző műve vagy kortárs mű. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A tanult művek ritmikájának önálló megértése, megoldása. 

- Biztos lapról olvasás. 

- Kortárs zenei művek önálló megoldása. 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Nagyobb zenei formák megismerése (variációs forma, szvit, concerto). 

- A barokk, klasszikus, romantikus zene műfajainak ismerete, elemzése (az előbbiek, valamint a szonáta). 

- Improvizálás, transzponálás. 

- A kamarazenélés hangsúlyos szerepe. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Skálák, terc-, szext- és oktávmenetben; hármashangzat-felbontás, futam, harmóniafüzér, négyeshangzatok. 

- Különböző ütésmódok alkalmazásának felismerése, használata. 

- Megfelelő hangszínek alkalmazása a művekben, zenei igényesség. 

- Díszítések, tremolo, arpeggio könnyed játszása. 

- Önálló kézrend. 

- Differenciált pedálhasználat. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Koncertetűdök  

Barokk és preklasszikus Hackbrett-irodalom 
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Bach: Kétszólamú invenciók 

Telemann: 6 duó 

Scarlatti: Szonáták 

Hanon: Gyakorlatok 

Rovelli: Capricen 

Cramer: Etűdök 

Spanyol folía-dallamok 

Vivaldi: C-dúr szonáta (hegedű-oboa) 

Vivaldi: a-moll kétmandolinos concerto 

Vivaldi: d-moll kéthegedűs concerto 

Vivaldi: D-dúr mandolinverseny 

Haydn: „La Roxelane”-variációk 

Beethoven: Bagatellek 

Chopin: Mazurkák 

Schubert: Keringők 

Bartók: Román népi táncok 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Duók 

Lendvay: 24 duó 

Stravinsky: Három könnyű darab 2-3. (Waltz, Polka) 

Az 1848-49-es szabadságharc dalai 

Lajtha: Dunántúli táncok és dallamok 

 

Követelmények 

Nehezebb etűd eljátszása (Allaga, Dadák, Rovelli, Cramer). 

Különböző stílusú, technikailag komolyabb követelményt állító előadási darabok élményszerű eljátszása (pl. 

Vivaldi: a moll concerto, Bartók: Szonatina, Román népi táncok, Szokolay: Játék a hangközökkel, Stravinsky: 

Három könnyű darab – Waltz, Polka). 

Önálló kézrend kialakítása, érzékeny és differenciált pedálhasználat. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kamarazenei mű, 

– Egy szabadon választott előadási darab kísérettel, 

– Egy XX. századi szerző műve vagy kortárs mű. 

  

  

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

- A darabok biztos lapról olvasása, minden stíluskorszakból. 

- A tanult művek stílusos előadása, elemzése. 

- A zenei formák biztos ismerete, elemzése. 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Díszítések biztos ismerete, játszása. 

- A kortárs zene ismerete. 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Skálák biztos játszása, terc-, szext- és oktávmenetek, futamok, hármas- és négyeshangzatok, harmóniafűzés, 

kromatikus skála. 

- A tanult művek stílusos, szép eljátszásához való ütésmódok önálló megválasztása, alkalmazása. 

- Helyes pedálhasználat. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Koncertetűdök  

Allaga: Magyar cimbalomverseny  

Bach: Angol szvitek – tételek 

Händel: Szvitek (zongorára) – tételek 

Couperin: Album 

Dandrieu: Madarak párbeszéde, A tyúk 

Corelli: Szonáták 

Rameau: Gavott variációkkal 
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Scarlatti: Szonáták 

Böhm: Perpetuum mobile 

Paganini: 24 capriccio 

Schubert: Keringők 

Muszorszkij: A könnycsepp, Meditáció, Varrónő 

Debussy: Gyermekkuckó 

Schumann: Gyermekjelenetek 

Seiber M.: 7 kis tánc 

Kurtág: 13 duó 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Láng: Duó 

Lendvay: 24 duó 

Balassa: Divertimento 

Kósa: Divertimento 

Stravinsky: Három könnyű darab 2-3. (Waltz, Polka) 

Stravinsky: Rag-Time 

 

Követelmények 

Nehezebb etűd eljátszása (Allaga, Dadák, Rovelli, Cramer). 

A különböző stílusokban való jártasságot megmutató művek előadása (Bach: Szonáták és partiták szóló hegedűre – 

egyes tételek – Scarlatti: Szonáták, Händel-szvitek, Mozart- és Haydn-szonáták, Schumann: Kinderszenen – tételek, 

Chopin: Keringők, Mazurkák, Liszt-karakterdarabok, Bartók: Duók, Román népi táncok, Lendvay: Hangulatok, 

Hollós M.: Feltekintés egy csillagra, Szokolay: 4 sirató stb.). 

Kamarazenélés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kamarazenei mű, 

– Egy szabadon választott előadási darab kísérettel, 

– Egy XX. századi szerző műve vagy kortárs mű. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- Dúr és moll skálák, kromatikus skála. 

- A darabok biztos lapról olvasása, minden stíluskorszakból. 

- A tanult művek stílusos előadása, elemzése. 

- A zenei formák biztos ismerete, elemzése. 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Díszítések biztos ismerete, játszása. 

- A kortárs zene ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Skálák biztos játszása, terc-, szext- és oktávmenetek, futamok, hármas- és négyeshangzatok, harmóniafűzés, 

kromatikus skála. 

- A tanult művek stílusos, szép eljátszásához való ütésmódok önálló megválasztása, alkalmazása. 

- Helyes pedálhasználat. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Etűdök 

Corelli: Hegedűszonáták 

Händel: Szvitek  

Beethoven: Alla ingherese quasi un capriccio 

Chopin: Keringők 

Schumann: Gyermekjelenetek 

Debussy: Gyermekkuckó 

Liszt: Karácsonyfa 

Brahms: Magyar táncok 

Paganini: 24 capriccio 
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Debussy: Két arabeszk 

Stravinsky: Szerenád A-ban 

Joplin: Ragtimes 

Borsody: 4 darab cimbalomra és gitárra 

Hollós: Feltekintés egy csillagra 

Kocsár: Kassák-dalok 

Kurtág: Szálkák 

Láng: Soliliquium 

Lendvay: Dispositioni 

Petrovics: Nocturne 

Sári: Nyolc duó 

Sugár: Tétel 

Szokolay: Lamenti 

Vajda: Gregorián ének 

Vántus: Meditatio 

Lajtha: Népzenei monográfiák 

 

Követelmények 

Etűd Allaga Hét koncertetűdjéből, vagy az Öt koncertetűdből. 

Különböző stílusú, technikailag komoly követelményeket támasztó előadási darabok élményszerű eljátszása (pl. 

Allaga: Magyar cimbalomverseny, Paganini: 5. caprice, Debussy: Gyermekkuckó 1-1 tétele, Bartók: 15 magyar 

parasztdal-ból, Lendvay: Dispositioni II. tétel). 

A zenei korszakok stílusjegyeinek biztos ismerete. 

Ütésmódok, dinamikai árnyalás önálló megválasztása. 

Kortárs művek élményszerű megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kamarazenei mű, 

– Egy szabadon választott előadási darab kísérettel, 

– Egy XX. századi szerző műve vagy kortárs mű. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A tanult művek ritmikájának önálló megértése, megoldása. 

- Biztos lapról olvasás. 

- Kortárs zenei művek önálló megoldása. 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Nagyobb zenei formák megismerése (variációs forma, szvit, concerto). 

- A barokk, klasszikus, romantikus zene műfajainak ismerete, elemzése (az előbbiek, valamint a szonáta). 

- Improvizálás, transzponálás. 

- A kamarazenélés hangsúlyos szerepe. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Skálák terc-, szext- és oktávmenetben; hármashangzat-felbontás, futam, harmóniafüzér, négyeshangzatok. 

- Különböző ütésmódok alkalmazásának felismerése, használata. 

- Megfelelő hangszínek alkalmazása a művekben, zenei igényesség. 

- Díszítések, tremolo, arpeggio könnyed játszása. 

- Önálló kézrend. 

- Differenciált pedálhasználat. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Koncertetűdök  

Barokk és preklasszikus Hackbrett-irodalom 

Scarlatti: Szonáták 

Francia csembalóművek (Couperin, Rameau, Daquin) 

Hanon: Gyakorlatok 
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Rovelli: Capricen 

Cramer: Etűdök 

Vivaldi: a-moll kétmandolinos concerto 

Vivaldi: D-dúr mandolinverseny 

Paganini: Capricciók 

Cimarosa: Szonáták 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők 

Schubert: Keringők 

Prokofjev: Album 

Lendvay: 24 duó 

Kósa: Divertimento 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Stravinsky: Három könnyű darab 2-3. (Waltz, Polka) 

 

Követelmények 

Nehezebb etűd eljátszása (Allaga, Dadák, Rovelli, Cramer). 

Különböző stílusú, technikailag komolyabb követelményt állító előadási darabok élményszerű eljátszása (pl. 

Vivaldi: a moll concerto, Bartók: Szonatina, Román népi táncok, Szokolay: Játék a hangközökkel, Stravinsky: 

Három könnyű darab – Waltz, Polka). 

Érzékeny hangszerkezelés. 

A zenei karakterek stílusos interpretálása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szabadon választott előadási darab kísérettel, 

– Egy kortárs szerző műve vagy kamaramű. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A darabok biztos lapról olvasása, minden stíluskorszakból. 

- A tanult művek stílusos előadása, elemzése. 

- A zenei formák biztos ismerete, elemzése. 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Díszítések biztos ismerete, játszása. 

- A kortárs zene ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

Skálák biztos és virtuóz játszása terc-, szext- és oktávmenetek, futamok, hármas- és négyeshangzatok, 

harmóniafűzés, kromatikus skála. 

A tanult művek stílusos, szép eljátszásához való ütésmódok önálló megválasztása, alkalmazása. 

Helyes pedálhasználat. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Koncertetűdök  

Allaga: Magyar cimbalomverseny  

Bach: Szólószonáta-tételek 

Händel: Szvitek (zongorára)  

Couperin:Pi?ces de clavecin I-IV. 

Dandrieu: Madarak párbeszéde, A tyúk 

Rameau: Gavott variációkkal 

Scarlatti: Szonáták 

Francia csembalómuzsika (Couperin, Rameau, D'Andrieau, Daquin) 

Böhm: Perpetuum mobile 

Schubert: Keringők 

Muszorszkij: A könnycsepp, Meditáció, Varrónő 

Debussy: Gyermekkuckó 



366 

 

Schumann: Gyermekjelenetek 

Seiber M.: 7 kis tánc 

Kurtág: 13 duó 

Szokolay: Játék a hangközökkel 

Szokolay: Négy sirató 

Láng: Duó 

Lendvay: 24 duó 

Balassa: Divertimento 

Stravinsky: Három könnyű darab 2-3. (Waltz, Polka) 

Hollós M: Feltekintés egy csillagra 

 

Követelmények 

Nehezebb etűd eljátszása (Allaga, Dadák, Rovelli, Cramer). 

A különböző stílusokban való jártasságot megmutató művek előadása (Bach: Szonáták és partiták szóló hegedűre – 

egyes tételek – Scarlatti: Szonáták, Händel-szvitek, Mozart- és Haydn-szonáták, Schumann: Kinderszenen – tételek, 

Chopin: Keringők, Mazurkák, Liszt-karakterdarabok, Bartók: Duók, Román népi táncok, Lendvay: Hangulatok, 

Hollós M.: Feltekintés egy csillagra, Szokolay: 4 sirató stb.). 

Tremoló és arpeggio játék. Kamarazenélés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szabadon választott előadási darab kísérettel, 

– Egy kortárs szerző műve vagy kamaramű. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A darabok biztos lapról olvasása, minden stíluskorszakból. 

- A tanult művek stílusos előadása, elemzése. 

- A zenei formák biztos ismerete, elemzése. 

- Árnyalt frazeálás, artikuláció. 

- Díszítések biztos ismerete, játszása. 

- A kortárs zene ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

- Skálák, terc-, szext- és oktávmenetek, futamok, hármas- és négyeshangzatok, harmóniafűzés, kromatikus skála. 

- A tanult művek stílusos, szép eljátszásához való ütésmódok önálló megválasztása, alkalmazása. 

- Helyes pedálhasználat. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Etűdök 

Bach: Szonáták (fuvola) 

Bach: Francia szvitek 

Corelli: Hegedűszonáták 

Händel: Szvitek  

Beethoven: Alla ingherese quasi un capriccio 

Chopin: Noktürnök 

Schumann: Gyermekjelenetek 

Debussy: Gyermekkuckó 

Brahms: Magyar táncok 

Paganini: 24 capriccio 

Debussy: Két arabeszk 

Bartók: Három csíkmegyei népdal 

Stravinsky: Szerenád A-ban 

Borsody: 4 darab cimbalomra és gitárra 

Hollós: Feltekintés egy csillagra 

Kocsár: Kassák-dalok 

Kurtág: Szálkák 
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Láng: Soliliquium 

Lendvay: Dispositioni 

Petrovics: Nocturne 

Sári: Nyolc duó 

Sugár: Tétel 

 

Követelmények 

Etűd Allaga Hét koncertetűdjéből, vagy az Öt koncertetűdből. 

Különböző stílusú, technikailag komoly követelményeket támasztó előadási darabok élményszerű eljátszása (pl. 

Allaga: Magyar cimbalomverseny, Paganini: 5. caprice, Debussy: Gyermekkuckó 1-1 tétele, Bartók: 15 magyar 

parasztdal-ból, Lendvay: Dispositioni II. tétel). 

A zenei korszakok stílusjegyeinek biztos ismerete. 

Ütésmódok, dinamikai árnyalás önálló megválasztása. 

Kortárs művek élményszerű megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szabadon választott előadási darab kísérettel 

– Egy kortárs szerző műve vagy kamaramű 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

- A darabok biztos lapról olvasása, minden stíluskorszakból. 

– A művek harmóniai és formai szerkezetének tudatos elemzése. 

- A kamarazenélés nagy szerepe. 

- A tanult művek önálló elképzelése, megtanulása, megoldása. 

- Előadói kvalitások előhívása, fejlesztése. 

- Zenei képességek (hallás, ritmusérzék, dinamikai és hangszínérzékenység) fejlesztése. 

- A zenei fantázia, emlékezet és előadói készség fejlesztése. 

- Az improvizációs készség fejlesztése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A technikai készség fejlesztése, magasabb fokú technikai biztonság megszerzése. (folyamatos, szép hangú 

skálázás ) 

– Természetes, oldott hangszerkezelés. 

– A belső hangzásigénynek, a művek stílusának megfelelő ütésmódok, kézrendek, pedálozási technika kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Allaga: Etűdök 

Corelli: Hegedűszonáták 

Händel: Szvitek  

Schumann: Gyermekjelenetek 

Debussy: Gyermekkuckó 

Brahms: Magyar táncok 

Paganini: 24 capriccio 

Debussy: Két arabeszk 

Stravinsky: Szerenád A-ban 

Stravinsky: Rag-Time 

Joplin: Ragtimes 

Borsody: 4 darab cimbalomra és gitárra 

Hollós: Impromtu 

Kocsár: Kassák-dalok 

Kurtág: Szálkák 

Petrovics: Mouvement en Ragtime 

Szokolay: Nocturne és capriccio 

 

Vajda: Gregorián ének 
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Vajda: All That Music 

Vántus: Meditatio 

 

Követelmények 

Etűd Allaga Hét koncertetűdjéből, vagy az Öt koncertetűdből. 

Különböző stílusú, technikailag komoly követelményeket támasztó előadási darabok élményszerű eljátszása (pl. 

Allaga: Magyar cimbalomverseny, Paganini: 5. caprice, Debussy: Gyermekkuckó 1-1 tétele, Bartók: 15 magyar 

parasztdal-ból, Lendvay: Dispositioni II. tétel). 

A zenei korszakok stílusjegyeinek biztos ismerete. 

Ütésmódok, dinamikai árnyalás önálló megválasztása. 

Kortárs művek élményszerű megszólaltatása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szabadon választott előadási darab kísérettel, 

– Egy kortárs szerző műve vagy kamaramű. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

 „A” tagozat  

A tanuló legyen képes 

– a hangok biztonságos megszólaltatására  

– önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő zenei kifejezőeszközöket, és játékában 

alkalmazza ezeket 

– a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg 

– az új darabok önálló dallami díszítésére 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási darabok, kamarazenei szólamok 

önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a hibák önálló javítására 

– Ismerje a cimbalom történetét, fizikai sajátosságait, irodalmát, különböző műfajokban betöltött szerepét 

Rendelkezzék  

– az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról olvasási készséggel  

– egyenletes, laza ütéstechnikával, zenei képzelőerővel.  

 

„B” tagozat (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– hangszere történetét és irodalmát 

Legyen képes 

– a természetes, könnyed hangszerkezelésre 

– megfelelő ütéstechnika alkalmazására 

– értelmesen tagolt, kifejező előadásra 

Rendelkezzék 

– saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel 

– megfelelő lapról olvasási készséggel 

Tudjon 

– pontos ritmusban játszani 

– dúr és moll hangsorokat játszani 6#, 6b előjegyzésig, terc-, szext- és oktávmeneteket, futamokat, hármas- és 

négyeshangzatokat 

 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Cimbalom főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 
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A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy barokk szonáta, szvit vagy koncert tételpár; Bach hegedű- és cselló szólószonátái, -szvitjei, Francia szvitek, 

Angol szvitek; Händel szvitek, Vivaldi és Bach-koncertek nehézségi szintjén. 

– Szabadon választott előadási darab; Chopin: Keringők, Mazurkák, Schumann: Gyermekjelenetek, Debussy: 

Gyermekkuckó, Paganini: 24 capriccio, Liszt-karakterdarabok nehézségi szintjén. 

– Egy XX. századi, illetve kortárs magyar szerző műve; Bartók: Kis szvit, Román kolinda dallamok, 15 magyar 

parasztdal, 3 Csíkmegyei népdal, Borsody: 4 darab cimbalomra és gitárra, Hollós: Impromtu, Kurtág: Szálkák 

(EMB 7563), Petrovics: Mouvement en Ragtime (EMB 89361246), Szokolay: Nocturne és capriccio, Vajda: 

Gregorián ének nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy barokk mű; Bach és Vivaldi koncertek, Bach: Olasz koncert, Händel és Corelli concertók nehézségi szintjén. 

– Egy nehezebb előadási darab zongorakísérettel; Paganini: Mózes-fantázia, e-moll szonáta, Brahms: Magyar 

táncok, Monti: Csárdás, Tartini: Variációk egy Corelli-témára, Massenet: Thais méditation, Chopin, Saint-Saëns, 

Wieniawski, Albeníz művei nehézségi szintjén. 

– Egy mű a XX. századi szerzők szóló- és kamaraműveiből, autentikus népzene vagy népzenei ihletésű műzene; 

Bartók: Szonatina, Kis szvit, 15 magyar parasztdal; Stravinsky: Rag-Time; Joplin: Ragtimes; Kocsár: Kassák-

dalok; Lendvay: Dispositioni; Sári: Nyolc duó; Szokolay: Nocturne és capriccio; Vántus: Meditatio nehézségi 

szintjén. 

A kamaramű kivételével vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, ütéstechnika, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Két jó minőségű cimbalom és egy zongora (pianínó), állítható zongoraszék (3 darab). 

Legalább 2 pár tartalék verő. 

A hangszerek hangolásához hangolókulcs, hangológép. 

Szabályozható kottaállványok, legalább 3 darab. 

Metronóm. 

 
GITÁR 

 

Az alapfokú művészetoktatás „klasszikus gitár” tantárgyának hangszere a hat húros, nylonhúrozású, hagyományos 

akusztikus gitár.  

 

A gitártanítás céljai, feladatai 

Tanítsa meg: 

– A gitár részeit, felépítését, akusztikai sajátosságait. 

– A gitár különböző behangolási módjait. 

– A gitárjáték alapvető technikai elemeit: apoyando, tirando, arpeggio, törtakkordok fekvésváltás, kötések, barré, 

valamint a tompítás különféle lehetőségei jobb- és balkézzel egyaránt. 

– A gitárirodalomban előforduló egyéb effektusok: üveghang (flageolett), glissando, tompított pengetés (etouffe), 

rasgueado, ütés, dobolás (tamb.) kivitelezését. 

– A legato, tenuto, portato, staccato játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását. 

– A játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését. 

– A gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait. 

– A gitár, mint kisérőhangszer lehetőségeit: a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

– A hangszer karbantartási feladatok elvégzését. 
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Alakítsa ki és tudatosítsa az alábbiakat: 

– Helyes test-, hangszer- és kéztartás. 

– Laza kar- és ujjtechnika. 

– A két kéz pontosan összehangolt mozgása. 

– Helyes fogástechnika, differenciált pengetés. 

– Összességében könnyed hangszerkezelés. 

 

Gyakoroltasson rendszeresen: 

– Az adott technikai elem tanításának megfelelő mechanikus ujjgyakorlatokat, mozdulatsorokat. 

– Az elméleti ismeretekkel összhangban hangsorokat, skálákat, különböző pengetési- és ritmusvariációkkal is. 

– Arpeggio gyakorlatokat. 

– A felmerülő technikai problémának megfelelő etűdöket. 

 

Ösztönözze a tanulókat: 

– Játéktechnikájuk folyamatos fejlesztésére, gondozására, ezen belül kiemelten a szép gitárhangszín kialakítására. 

– Céltudatos gyakorlási módszer kialakítására. 

– A rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Fordítson figyelmet: 

– A precíz hangszerhangolásra. 

– A művek igényes kidolgozására technikai és zenei szempontból egyaránt. 

– A tudatos zenei memorizálásra. 

– A lapról játékra, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten – a gitár részeivel és felépítésével. 

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– A megtanult törzshangok ábécés nevei.  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei anyaggal 

párhuzamosan. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az arpeggio pengetés p-

i-m-a ujjakkal. 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben. 

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű népdalok játéka 

legalább pentaton, pentachord hangterjedelemben.  

Olyan könnyű gyakorlatok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két népdal, illetve gyermekdal, 

– Egy könnyű etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tanuló ismerkedjen meg – életkorának megfelelő szinten- a gitár részeivel és felépítésével. 

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– Forte és piano.  

– Az ütemhangsúly.  

 

– A megtanult törzshangok ábécés nevei.  

– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei anyaggal 

párhuzamosan. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása. 

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása üres húrokon, továbbá az arpeggio pengetés p-

i-m-a ujjakkal. 

– Ostinato és dudabasszus kiséret 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával. (Bal, majd jobb kézzel.) 

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben. 

– Hangos-halk játék. Hangsúlyos hang játéka. 

– A többszólamúság lehetőség szerinti megtanítása együttpengetés nélkül.  

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I. 

Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal 

 

Követelmények 

Kétféle ritmusértéket (negyedet, nyolcadot) tartalmazó egyszólamú gyermekdalok és egyszerű népdalok játéka 

legalább pentaton, pentachord, hexachord hangterjedelemben.  

Népdalfeldolgozások ostinato, vagy dudabasszus kisérettel. 

Olyan könnyű darabok elsajátítása, melyekben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Két népdal, illetve gyermekdal, 

– Két etűd, vagy előadási darab, melyben gyakran fordulnak elő üres húrok. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A tanuló ismerkedjen meg a gitár részeivel és felépítésével. 

– Vonalak, vonalközök számozása, violinkulcs.  

– Ütemvonal, kettősvonal, ismétlőjel. 2/4-es, 3/4-es, 4/4-es ütem.  

– Hangértékek és szünetjelek: egész, fél, negyed, nyolcad.  

– Pontozott hangok, nyújtott és éles ritmus.  

– Primo-secondo, Da Capo al Fine.  

– A dinamika fogalma. Forte, mezzoforte és piano.  

– Az ütemhangsúly.  

– A megtanult hangok ábécés nevei, előjegyzések, módosított hangok.  

– Kis- és nagyszekund.  
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– A húrok számozásának, valamint a jobb és balkéz ujjazatának megismerése a tanult zenei anyaggal 

párhuzamosan. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és kéztartás kialakítása, stabilizálása 

– A szabad és a ráhúzott pengetés (tirando, apoyando) megtanítása, továbbá az arpeggio pengetés p-i-m-a ujjakkal. 

– A többszólamúság megtanítása együttpengetés nélkül, majd együttpengetéssel.  

– Együttpengetés két ujjal, különböző variációkban.  

– Kétszólamú dallam-kiséret játék együttpengetéssel 

– Szünetek játéka az üres húrok tompításával.  

– Törzshangok megtanítása az első fekvésben.  

– Előjegyzés nélküli modális hangsorok játéka az első fekvésben.  

– Módosított hangok tanulása a zenei anyagnak megfelelően. C-dúr, G-dúr, F-dúr, a-moll, e-moll, d-moll 

hangsorok játéka az első fekvésben. 

– Tanítsuk meg a zenei nyitás-zárás és a helyes hangsúlyok alkalmazását. Dinamikai váltás tanítása.  

 

Ajánlott tananyag 

Puskás T.: Gitáriskola 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola I. II. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok I. 

Szendrey-Karper L.: 50 magyar népdal 

Fodor – Marnitz – Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Egyszólamú népdalok eljátszása p, illetve i-m-a ujjakkal, tirando, vagy apoyando, váltott pengetéssel. 

Könnyű kétszólamú népdalfeldolgozások és előadási darabok együttpengetéssel. 

A többszólamúság megjelenésével – az egész tanulási folyamatban – ügyeljünk a gondos szólamvezetésre a 

ritmusértékek szólamonkénti pontos betartásával. 

Könnyű arpeggio pengetésű etűdök, előadási darabok sok üres húrral. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy magyar népdal, 

– Egy etűd, melyben megtalálható az arpeggio valamilyen formája, 

– Két előadási darab, melyben megvalósul az együttpengetéses kétszólamúság. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Tanítsuk meg a darabokban előforduló új ütembeosztásokat (3/8, 6/8) 

– A darabokban előforduló hangnemek ismerete. 

– Ismerje a tanuló a tizenhatod értékű hangot és szünetjelet, a pontozott nyolcadértéket, a triolát és a szinkópát. 

– Fontos a tanult darabok szerkezeti (formai) elemzése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Játsszon a tanuló kétoktávos F- és G-dúr skálát az első fekvésben. 

– Gyakoroltassunk egy-egy húron kromatikus ujjgyakorlatokat. 

– A második fekvés és az egyszerű fekvésváltás megismerése. 

– A kettősfogások gyakorlása, fejlesztése.  

– Az együttpengetés és az arpeggio továbbfejlesztése könnyű kétszólamú darabokban. 

– Kezdjük el az artikuláció tanítását és alkalmazását a művekben. 

– Tanítsuk meg és alkalmazzuk a hangszínváltást. 

– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat a XII. érintőnél. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola II., III. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II., III. 

Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv 
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Követelmények 

Könnyű kétszólamú darabok eljátszása. 

Az arpeggio pengetés egyszerű darabokban (pl. Carulli, Carcassi, Sor).  

Lapról játék az előző év nehézségi szintjén. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismerje meg a tanuló a gitár rövid történetét. 

– A darabokban előforduló hangnemek ismerete. 

– A darabokban előforduló összetettebb ritmusképletek ismerete. 

– A dúr és moll hármashangzat felépítése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A scordatura használatának bevezetése; folytatása a további években. 

– Tanítsuk meg az ötödik fekvés hangjait.  

– Játszassuk a kétoktávos G-dúr skálát második fekvésben és a C-dúr skálát ötödik fekvésben, harmadik húrról 

indítva.  

– Tanítsuk meg és gyakoroltassuk a legegyszerűbb kötéseket bal kézzel (elpengetés, ráütés), és alkalmazni könnyű 

darabokban.  

– Fontos a hármasfogások tanítása és gyakorlása. 

– Tanítsuk meg a kisbarrét 2, majd 3 húron. 

– Tanítsunk egyszerű mechanikus ujjgyakorlatokat ismétlődő mozgásokkal. 

– Tanítsuk meg a természetes üveghangokat az V. és VII. érintőknél. 

– Fontos a sul ponticello és sul tasto játék, továbbá a dinamikai árnyalás (crescendo, diminuendo) megvalósítása. 

– Kezdjük el a nem kívánt hangösszecsengések tompítását, kezdetben a domináns-tonika zárlatokban. (Pld. üres 

húron E-A, A-D) 

– Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok tanítása és játéka az ötödik fekvésig. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III., IV. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II.-IV. 

Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

 

Követelmények 

Egy adott technikai problémát feldolgozó etűd megvalósítása (pl. kötés, kisbarré).  

Az első fekvés összekapcsolása más fekvésekkel egy mérsékelt tempójú etűdben, vagy előadási darabban. 

Könnyű tánctétel jellegzetességeinek megvalósítása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű előadási darab. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A modális hangsorok ismerete. Egyszerű harmóniai elemzés a tanár irányításával. 

– A dominánsszeptim-akkord megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Kezdjük el a prím és oktávhangolás tanítását üveghangokkal. 

– Tanítsuk meg az hetedik fekvés hangjait.  
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– Kötések továbbfejlesztése (elpengetés, ráütés), és alkalmazása a darabokban. Játszani kell könnyű ékesítéseket 

is (pl. előke). 

– Négyesfogások bevezetése.  

– A barré továbbfejlesztése. Akkord fogások kis/tört barréval. 

– Vibrato megtanítása. 

– Tanítsuk meg a kétoktávos fekvésváltásos C-dúr skálát. Transzponáltassuk a G-dúr skálát a hetedik fekvésig. 

– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását. 

– Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a hetedik fekvésig.  

– Tört-akkord játék megtanítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III.- V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.-VI. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.-35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök I-V. 

 

Követelmények 

Reneszánsz, barokk tánctételek és klasszikus darabok stílusos megszólaltatása.  

Terjedelmesebb etűd megtanulása.  

Rövid, könnyű XX. századi vagy kortárs darabok megtanulása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Hangszertörténeti ismeretek gyarapítása. 

– Harmóniai elemzés az évfolyamnak megfelelő elméleti ismeretek alapján, a tanár irányításával. 

– Beszélgetés a romantikus és a XX. századi zenéről a tanult darabok alapján. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tanítsuk meg a kilencedik fekvés hangjait.  

– Kötéses díszítések továbbfejlesztése. 

– Gyakoroltassuk a kromatikus skálákat és hétfokú hangsorokat egy húron, fekvésváltással. 

– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása. 

– Kezdjük el a 6 húros nagybarré tanítását. 

– A tört-akkord játék továbbfejlesztése. 

– Folytassuk a nem kívánt hangösszecsengések tompításának tanítását a balkéz bevonásával is. 

– Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése a kilencedik fekvésig.  

– Lényeges az ujjrendezés alapelveinek rendszeres megbeszélése. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola IV.- V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok V.-VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.-35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Aguado: Etűdök I. 

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök VI.-X. 

Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb tételek. 

A Musica per Chitarra sorozat kiadványaiból az évfolyam nehézségi szintjének megfelelően válogatva. 
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Követelmények 

Mérsékelt tempójú etűd, amely magasabb fekvéseket is érint.  

Klasszikus tánctételek (pld. Sor Walzerek) előadása.  

Romantikus, (pld. Marschner: Bagatell) és XX. századi, vagy kortárs darabok (Pld. Brouwer Etűd VI-X.) eljátszása. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy kortárs darab. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 

– Ismerje fel a tanuló a főbb zenei korszakokat stílusjegyeik alapján. 

– Legyen képes a zenei formák (szvit- és szonátatételek) szerkezetének felismerésére és a tempók megállapítására 

tanári segítséggel. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tanítsuk meg a háromoktávos dúr- és moll skálákat (E-dúr, e-moll). 

– Stabilizáljuk, erősítsük meg a nagybarrét. 

– Mechanikus kézügyesítők folyamatos gyakorlása. 

– Törekedjünk a a nem kívánt hangösszecsengések tompításának még differenciáltabb kivitelezésére. 

– Balkéz fogás-sémával összekapcsolt arpeggio gyakorlatok továbbfejlesztése.  

– Az önálló az ujjrendezés alapelveinek kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Aguado: Etűdök 

Carcassi Etűdök op. 60 

Giuliani: Etűdök 

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok VII-VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Régi spanyol muzsika 

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab 

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 

F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

Brouwer: Etűdök VI.-X. 

Faragó: Musica Ficta 

Pavlovits Dávid gitárdarabjai. 

 

Követelmények 

Tudni kell a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét helyes tempóarányokkal játszani. 

Tanuljon meg a tanuló egy terjedelmesebb, vagy élénkebb tempójú etűdöt is. 

Játsszon a romantikus, XX. századi, és kortárs zeneszerzők műveiből. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik romantikus, XX. századi, vagy kortárs darab. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

„B” tagozatos oktatásra irányítható az a tanuló, aki az átlagot meghaladó zenei tehetséggel és hangszeres 

adottságokkal rendelkezik, valamint érdeklődése és szorgalma alkalmassá teszi arra, hogy megfeleljen a „B” 

tagozatos oktatás minőségben és mennyiségben magasabb követelményeinek.  
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2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismerje a tanuló a 2/2, 3/8, 6/8-os ütembeosztást. 

– Tanítsuk meg 3#, 2b előjegyzésig a dúr és moll hangnemeket. 

– Ismerje a tanuló a dinamikai árnyalást (crescendo, diminuendo). 

– Ismerje a prím, szekund, terc, kvart, kvint, oktáv hangközöket. 

– Tanítsuk meg a tizenhatodértéket és -szünetet; a triolát és a szinkópát, valamint a pontozott nyolcadot. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tanítsuk meg a kis barré-t. Rendszeresen gyakoroltassuk a kromatikus skálát az I. fekvésben.  

– Tanítsuk meg a kétoktávos G-dúr skálát (üres húrok használata nélkül), különböző ritmusképletekkel is. 

– Ismerni kell az I. fekvés teljes hangkészlete mellett az V. fekvés törzshangjait is. 

– Játszassunk kettős- és hármasfogásokat is. 

– Kapcsoljuk össze az első fekvést más fekvésekkel is. 

– Tovább kell fejleszteni az arpeggio-játékot. 

– A sul ponticello és sul tasto játék megvalósítása fontos. 

– Gyakoroltassuk a staccato portato és tenuto játékot is. 

– Tanítsuk a hangolást, prím és oktáv hangközökkel. 

– Ismertessük meg a tanulót a természetes üveghangokkal. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola II.-IV. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok II.-IV. 

Fodor-Marnitz-Vass: Gitáros képeskönyv 

 

Követelmények 

Az arpeggio pengetés megvalósítása egyszerű etűdben (Carcassi, Carulli, Sor).  

A dinamikai árnyalás gyakorlati megvalósítása. 

Az első fekvés más fekvéssel való összekapcsolása egyszerű etűdben vagy előadási darabban. 

A reneszánsz táncok jellegzetességeinek megfigyelése. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Tanítsuk meg a modális hangsorokat, hogy a darabokban megjelenő modális fordulatokat megmutathassuk. 

– Ismerni kell a dúr és moll hangsorokat 4#, 4b előjegyzésig. 

– Ismertessük meg a tanulókkal a szext és szeptim hangközöket. 

– Elméleti szinten foglalkozzunk a dúr és moll hármashangzat és dominánsszeptim-akkord felépítésével. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Fontos a fekvésváltás továbbfejlesztése; a kromatikus és diatonikus skála fekvésváltással. 

– Tanítsuk meg a kétoktávos C-dúr skálát, játszassuk a G-dúr skálát különböző fekvésekben. 

– Gyakoroltassuk a kötést bal kézzel (ráütés, elpengetés), különféle kombinációkkal. 

– Ismertessük meg a tanulóval az előkét és az utókát. 

– Tanítsuk meg a kis, tört, és nagy barré-t. 

– Kezdjük el gyakoroltatni a tremolo pengetést és az arpeggio-játék különféle változatait. 

– Gyakoroltassuk a IX. fekvés hangjait. 

– Alkalmazzuk a vibratot. Fejlesszük a dinamikai árnyalás minőségét. 

 

Ajánlott tananyag 
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Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola III.- V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok IV.-VI. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

F. Sor Op. 31.-35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök I-V. 

 

Követelmények 

Barokk és klasszikus tánctételek díszítése. 

Nehézségi szint: Brescianello, G. Sanz és könnyebb Weiss darabok, Sor: Etűdök op. 31, op. 35 sorozat és Walzerek. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Tudatosítsuk az ujjrendezés alapelveit. 

– Végeztessünk a tanulókkal harmóniai elemzést egyszerű darabokban, tanári segítséggel. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Fontos a kromatikus skálák és a kézügyesítő (ujjfüggetlenítő), gyorsító gyakorlatok különböző fajtáinak 

gyakoroltatása.  

– Tanítsuk meg a háromoktávos E-dúr skálát. 

– Fejlesszük tovább a díszítési technikát. 

– Mutassuk meg az üveghangképzés további lehetőségeit. 

 

Ajánlott tananyag 

Nagy E.-Mosóczi M.: Gitáriskola IV.- V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok V.-VIII. 

Repertoire gitárra (EMB Z.14445) 

F. Sor Op. 31.-35. 

Puskás: Klasszikus etűdök gitárra 

Aguado: Etűdök I. 

Marschner, Mertz, Paganini és Tarrega könnyebb darabjai. 

Kováts: Könnyű darabok gitártanulóknak 

Brouwer: Etűdök VI.-X. 

Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb tételek. 

 

Követelmények 

Különböző fekvések használata etűdökben.  

Klasszikus tánctétel, romantikus vagy impresszionista darabot, illetve rövid XX. századi műveket stílushű előadása. 

Nehézségi szint: Aguado: Etűdök, Carcassi: Etűdök op. 60, Ponce: Prelűdök stb. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
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– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismeretek felhasználásával önállóan végezzen a tanuló formai, és 

harmóniai elemzést. 

– Tanulja meg a tanuló elméleti szinten a hármas- és négyeshangzatok megfordításait. 

– Tanítsuk a zenei formákat (pl. szvit, szonáta) és azok szerkezetét és a tempójellegzetességeket. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Tanítsuk meg a háromoktávos e-moll skálát, továbbá a modális hangsorokat egy húron, egy oktáv 

hangterjedelemben, valamint az egészhangú skálára épített különféle hangközmeneteket, változatos pengetési 

módokkal, kézügyesítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal.  

– A tanulóknak törekedni kell az önálló, tudatos ujjrendezés kialakítására és a gyakorlás módszerességére. 

 

Ajánlott tananyag 

Aguado: Etűdök 

Carcassi: Etűdök op. 60 

Giuliani: Etűdök 

Nagy E. – Mosóczi M.:Gitáriskola V. 

Szendrey-Karper L.: Gitárgyakorlatok VII-VIII. 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Régi spanyol muzsika 

Bach – Szendrey: 20 könnyű darab 

Bartók – Szendrey: Gyermekeknek 

Frescobaldi: Táncok és ária variációkkal stb. 

F. Sor: Etűdök op. 35, op. 31 

Fodor – Marnitz – Vass: Klasszicizmus 

Bartók-Szendrey: Gyermekeknek 

Brouwer: Etűdök VI.-X.  

Faragó: Musica Ficta 

 

Követelmények 

Játsszon a tanuló reneszánsz műveket.  

Tudja előadni helyes tempóaránnyal a barokk szvit két különböző karakterű (gyors, lassú) tételét. 

Tanuljon meg a tanuló legalább egy terjedelmes etűdöt is. 

Szólaltasson meg legalább egy mérsékelt tempójú romantikus művet. 

Nehézségi szint: L. Milan pavane-jai, de Visée tánctételei, könnyű Tarrega-, Marschner-darabok, Carcassi: Etűdök 

op. 60. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszeres továbbfejlődés mellett fontos a zenei tájékozottság elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 

– Szükséges a darabok szerkezeti, formai elemzése (barokk szvit, fúga, klasszikus szonáta stb.). Lényeges a 

darabok önálló kiválasztása és megtanulása a tanár felügyelete mellett. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Fontos a technikafejlesztés kézerősítő és gyorsaságfejlesztő gyakorlatokkal. Lényeges a hangminőség állandó 

javítása. 

– Játszassunk kromatikus skálát; dúr, moll és modális skálákat többféle hangnemben. 

– Tanítsunk tercskálákat. 

– Az egészhangú skálára épített valamennyi hangköz gyakorlása változatos pengetési módokkal. Cél: a 

játékbiztonság és állóképesség növelése. 

– A tanuló ismerje meg a gitárjáték különleges effektusait: rasgueado, étouffé, kopogás. 

 

Ajánlott tananyag 
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Carcassi: Etűdök op. 60, Capricciók 

Giuliani: Etűdök 

Legnani: Capricciók 

Repertoire gitárra (Ed. Mus. Z.14445) 

Dowland: Táncok és Fantáziák 

Bach: Sonate e Partite könnyebb tételei 

Bach: Lantművek (Sárközy) könnyebb tételei 

Giuliani: Szonáta op. 15. 

Napoleon Coste: Etűdök, előadási darabok 

Tarrega: Mazurkák, Tango 

A Musica per Chitarra Mertz kötetei 

Könnyű koncertdarabok gitárra (Mosóczi-Nagy) 

Bartók-Szendrey: Gyermekeknek 

Villa-Lobos: e-moll Prelűd 

Brouwer: Etűdök XI-XV. 

XX. századi magyar szerzők darabjai (pld. Farkas Ferenc) 

Kortárs szerzők (pld. Pavlovits Dávid gitárdarabjai.) 

 

Követelmények 

Különböző karakterű, nehezebb barokk tánctételek előadása. 

Technikafejlesztés gyors előadási darabokkal, illetve etűdökkel. 

Nehézségi szint: Bach-szvitek/partiták könnyebb tánctételei, Legnani, Sor darabjai, Carcassi: Etűdök op. 60, 

Brouwer-etűdök, Villa-Lobos-prelűdök. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy technikai gyakorlat vagy skála, 

– Egy etűd, 

– Három különböző jellegű darab. 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat  

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú darabok önálló 

feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt hangszerjátékot valósítson meg. 

Ismerje 

– a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

– a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

– a kis és nagy barré-t, 

– a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

– a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

– az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

– a törtakkord megszólaltatását, 

– a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

– dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

– harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

– egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, Robert de Visée). 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges zenei alapismeretekkel 

és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 
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– G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós pengetéssel is, kromatikus 

skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

– 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

– 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

– XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gitár főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, váltott pengetéssel, közepes tempóban, vagy kromatikus skála 1 

húron fekvésváltással. 

– Egy klasszikus etűd; Sor: Op. 31., Op. 35., Carcassi: Op. 60./2., 3., 6., 7. etűdök nehézségi szintjén. 

– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Reneszánsz magyar táncok gitárra (Edition Simonffy 151)  

Barokk zene: pld. Brescianello, Weiss tánctételei, Bach: Notenbüchlein für A. M. Bach átiratai (Nagy-Mosóczi: 

Gitáriskola V., Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet.) 

Klasszikus zene: pld. Carulli: Larghetto alla siciliana (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./78.) Carcassi: Capriccio 

(Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./50.) Sor: Allegretto (Szendrey: Gitárgyakorlatok VI./1.) 

Romantikus zene: pld. Marschner: Bagatelle (Nagy-Mosóczi: Gitáriskola V./79.) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből könnyebb darabok: 1-5., 10. (EMB Z.7495) 

(Szendrey: Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I./5., 8. (EMB Z. 8883) (Nagy-

Mosóczi: Gitáriskola IV./48.) Brouwer: Estudios sencillos I-X. nehézségi szintjén. 

 

„B” tagozat 

– 3 oktávos dúr, vagy moll skála fekvésváltással, ritmusvariációval, gyorsabb tempóban, vagy kromatikus skála 1 

húron fekvésváltással, gyorsabb tempóban. 

– Egy klasszikus etűd; Carcassi: Op. 60./8.-17. etűdök nehézségi szintjén. 

– Három különböző stílusú előadási darab a következő nehézségi szinteken: 

Reneszánsz zene: pld. Luis Milan: 6 Pavane  

Barokk zene: pld. J. Dowland: Seven Pieces, Robert de Visée: d-moll Szvit tételei, Bach: Sonate e Partite, 

Lantművek könnyebb tételei. 

Klasszikus zene: pld. Sor: Menüettek, Keringők, Giuliani: C-dúr Szonáta op. 15.  

Romantikus zene: pld. Tarrega könnyebb darabjai (Mazurkák) 

XX. századi / Kortárs zene;. Bartók-Szendrey: Gyermekeknek-ből 6., 13., 17., 21. (EMB Z.7495) (Szendrey: 

Gitárgyakorlatok V. kötet) Kováts: Rövid darabok gitártanulóknak I., II. (EMB Z. 8883, Z. 12065) Brouwer: 

Estudios sencillos VI-XV. nehézségi szintjén. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test- és hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– állóképesség. 



381 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése. Szólamvezetés elemzése egyszerűbb reneszánsz fantáziákban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása, kéztartás(ok) 

szükség szerinti korrigálása.  

 

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Op. 60  

Sor: Etűdök Op.29. 

Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok 

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei 

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei. 

Ponce: Prelűdök 

Brouwer: Etűdök XI-XX. 

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a szólamvezetések pontos 

megvalósítására.  

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd  

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, fantázia)  

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma) 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.  

– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.  

– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok. 

 

Ajánlott tananyag 

Carcassi: Etűdök Op. 60 

Sor: Etűdök Op. 29. 

Giuliani: Etűdök Op. 48. 

Brouwer: Etűdök, könnyebb előadási darabok 

Mudarra és Narvaez fantáziák 

Bach: Lantművek tételei 

Weiss: Szvit tételek 

Sor: Menüettek 

Ponce: Prelűdök 

Villa-Lobos: Prelűdök 

Bartók-Szendrey: Gyermekeknek 

Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően. 
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Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Az előadásmód fejlesztése a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  

– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.  

– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.  

 

Ajánlott tananyag 

Sor: Etűdök Op. 29 

Coste: Etűdök Op. 38. 

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök. 

Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei. 

Diabelli: Szonáták 

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei. 

Lauro: Vals-ok 

Barrios kisebb művei. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása.  

– A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása.  

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a technikai elemek kombinálásával.  

– Tanítsuk a modern művekben előforduló hangeffektusokat. 

 

Ajánlott tananyag 

Sagreras, Pujol, Villa-Lobos etűdök 

Reneszánsz táncok és fantáziák  

Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei 

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk 

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 

Villa-Lobos: Choros 

Leo Brouwer gitárdarabjai 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 
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Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A kottaolvasási készség továbbfejlesztése.  

– Szólamvezetés elemzése reneszánsz és barokk művekben. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek esetleges hiányosságainak pótlása, kéztartás(ok) 

szükség szerinti korrigálása. 

– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Carcassi: Op. 60  

Sor: Etűdök Op.29. 

Adrian Le Roy: Fantáziák és táncok 

Losy, Roncalli, Brescianello többtételes művei 

Carcassi, Carulli, Giuliani szonátatételei 

Ponce: Prelűdök 

Brouwer: Etűdök XI-XX. 

Könnyű kortárs művek (Farkas, Sári, Szokolay, Kováts) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes a technikai és zenei felkészültségének megfelelő darabokban a szólamvezetések pontos 

megvalósítására.  

Igényszint támasztása a játéktisztaság tökéletesítésére, különös tekintettel a tompításokra. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Mélyítsük el a tanuló ismereteit a barokk zenében. (Szvit, partita, fantázia, fúga)  

– Elevenítsük fel ismereteit a klasszikus formatan terén. (Szonáta és rondóforma)  

– Részletesen elemezzünk egy klasszikus szonátatételt. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az alapfok évfolyamain megszerzett technikai készségek továbbfejlesztése.  

– Skálagyorsítás, az arpeggio gyakorlatok gyorsítása.  

– Bonyolultabb ujjfüggetlenítő gyakorlatok.  

– Mechanikus ügyesítő, erősítő és gyorsító gyakorlatok kibővítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Carcassi: Etűdök Op. 60 

Sor: Etűdök Op. 29. 
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Giuliani: Etűdök Op. 48. 

Brouwer: Etűdök, előadási darabok 

Mudarra és Narvaez fantáziák 

Bach: Lantművek tételei 

Weiss: Szvit tételek 

Sor: Menüettek 

Ponce: Prelűdök 

Villa-Lobos: Prelűdök 

Bartók-Szendrey: Gyermekeknek 

Kortárs zene a technikai szintnek megfelelően. 

 

Követelmények 

A tanuló ismerje a játszott művek szerkezetét, stílusjegyeit.  

Fejlődjön játéka a zenei tartalom egyre színesebb megszólaltatásának irányába.  

Legyen képes adottságainak megfelelően intenzív zenei gesztusok megvalósítására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Ismertessük meg a tanulót a variációs művek jellegzetességeivel (barokk, klasszikus)  

– Fejlesszük készségeit a romantikus és impresszionista művek előadásának terén. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tanult gyakorlatok rendszeres ismétlése, a hiányosságok pótlása.  

– Gyorsaságfejlesztő gyakorlatok.  

– Erősítő gyakorlatok a kéz állóképességének növelésére. 

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Sor: Etűdök Op. 29 

Coste: Etűdök Op. 38. 

Tarrega, Sagreras, Pujol etűdök. 

Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok 

Weiss: Passacaglia 

Diabelli: Szonáták 

Giuliani és Sor könnyebb variációs művei. 

 Lauro: Vals-ok 

Barrios művei. 

 

Követelmények 

Legyen képes a tanuló többtételes, változatos karakterű művek kifejező előadására. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
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– Mélyítsük el a tanuló tudását a modern művek jellegzetességeiben.  

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az esetleges technikai hiányosságok pótlása. A tanult gyakorlatok tökéletesítése és gyorsítása  

– Nehezebb ügyesítő gyakorlatok a különböző technikai elemek kombinálásával.  

– Személyre szabott bemelegítési szisztéma kidolgozása.  

– A modern művekben előforduló hangeffektusok megszólaltatásának tökéletesítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Carlevaro: Serie didactica para guitarra 

Scott Tennant: Pumping nylon 

Luigi Biscaldi: Esercizi speziali di virtuosismo 

Sagreras, Pujol, Villa-Lobos etűdök 

Reneszánsz táncok és fantáziák kapodaszter használatával is. 

Bach: Lantszvitek, csellószvit-átiratok tételei. 

Giuliani, Sor és Coste szonáták, variációk. 

Albeniz, Barrios, Tarrega, Torroba, Turina darabjai 

Villa-Lobos: Choros 

Különböző hangeffektusokat tartalmazó XX. Századi, vagy kortárs darabok (pld. Brouwer, Patachich Iván 

gitárdarabjai.) 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére.  

Gazdag hangszínek és karakterek megvalósítására.  

Többtételes szvit vagy szonáta megtanulására.  

Könnyebb barokk versenymű egy tételének előadására.  

A kortárs zenében előforduló hangeffektusok kivitelezésére. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Egy etűd, 

– Három különböző stílusú előadási darab. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat  

A tanuló legyen képes tanulásának önálló folytatására, a zenei önképzés megvalósítására. Legyen olyan 

hangszerkezelési képességek birtokában, mely alkalmassá teszi az amatőr társas zenélésben felszabadult, aktív 

részvételre. 

 

„B” tagozat (Az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló jusson olyan hangszeres és előadói készségek birtokába, mely elérhetővé teszi számára a zenei pálya 

választásának lehetőségét, továbbtanulást magasabb iskolatípusokban.  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gitár főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála. 
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– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 (Universal) nr. 1., Aguado: 

Etűdök II. kötetből (EMB 12378) nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 (EMB 12963) nr. 20., 21., Leo Brouwer 

VI-XV. nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes; reneszánsz és barokk darabok; John 

Dowland: Táncok és Fantáziák (EMB 8769), J. S. Bach: Könnyű tánctételek, Lantszvitek (EMB 13184), 

klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli (EMB 8821), Giuliani (EMB 12182, EMB 8931, EMB 8932), F. 

Sor művei (EMB 8799, 14445 kötetben, Ricordi, Universal); Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc (EMB 

13519 kötetben), F. Tarrega: Marieta, Rosita; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc (EMB 6303), 

Villa-Lobos: Prelud II. V. nehézségi szintjén 

– Egy kamaramű; Scarlatti: Öt Szonáta két gitárra (Fodor-Mosóczi) nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Három oktávos dúr-vagy moll skála, vagy tercskála, szextskála 

– Egy etűd; Carcassi: 25 Etűd op. 60 (EMB 12091) nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden op. 29 (Universal) nr. 4., 

Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. (EMB 12963) nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehézségi szintjén. 

– Két különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy versenymű több tétele, vagy egy 

szonáta, a másik egy kortárs mű; reneszánsz szerzők: Bakfark Bálint (EMB 7031, EMB 7793, EMB 12033), J. 

Dowland: Luis Milan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei (EMB 13248), J. S. Bach: Lantszvitek (EMB 13184), 

csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; Fernando Sor szonátái; romantikus szerzők, pl. F. 

Tárrega Romantikus darabok (EMB 8327) J. K. Mertz (EMB 13157, EMB 13519) továbbá Moreno-Torroba, 

Manuel de Falla, Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei; XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas 

Ferenc (EMB 6303), Villa-Lobos: Prelüdök, Choros nehézségi szintjén. 

– Egy kamaramű; Vivaldi könnyebb versenyművei, Giuliani: Duo Concertante per flauto e chitarra, Joplin: 

Ragtime nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test- és hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű és minőségű hangszer.  

Legalább két darab kottatartó, két darab állítható lábzsámoly. 

Félévenként egy húrkészlet.  

Metronóm. 

 

 

ÜTŐ 

 

Az ütőhangszer tanítás feladatai 

Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a kamarazenélés lehetőségeinek 

megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 

A társas muzsikálás elősegítése. 

Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 

– a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 

– a helyes ütéstechnikákat, 

 

Fordítson figyelmet 

– a helyes test-, és kéztartás kialakítására, 
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– pontos tempótartásra, 

– a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 

– a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütőhangszeres elemekre, 

– az eltérő kézrendi megoldásokra, 

– a biztonságos hangszerkezelés kialakítására, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására. 

Végeztessen az egyes zenei kíséret-formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az általános iskola 1-2. évfolyamába járó gyermekek számára. Az egyéni foglalkozás mellett célszerű az együttes 

játékot is elkezdeni. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek, hangszerkezelés, technika. 

– Dallamhangszeren 2-3 hang hangkészletű gyermekdalok. 

– Ritmushangszereken a negyed érték, a nyolcad pár és a negyed szünet. 

– Bevezetés a 4/4-es számolásba. 

– A kottaolvasás gyakorlása a fenti ritmusokkal. 

– Kamarazene-jellegű együttes játék a szaktanár ötletei alapján. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő-bongó 

Balázs: Technikai gyakorlatok I-III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

 

Követelmény 

Ritmusgyakorlat  

Ritmus-duó. 

Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kisdob gyakorlat, vagy duó, 

– Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A leggyakrabban használt hangszerek ismerete. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad, pontozott fél és negyed érték és a megfelelő szünetek. 

– Metrum: páros és páratlan lüktetésű metrumok (4/4 és 12/8 stb.), egyszerű váltakozó ütem. 

– Záróvonal, ismétlőjel, f, mf, mp, p dinamika, és crescendo, decrescendo, marcato. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Helyes testtartás. 

– „Szimmetrikus” verőfogás. 

– Váltott kézzel való játék. 

– Három dobon való játék (Technikai gyakorlatok). 

– Különböző menzúrájú dallamhangszereken való játék. 

– Különböző verők használata. 
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Ajánlott tananyag 

Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő-bongó 

Balázs: Technikai gyakorlatok I-III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

 

Követelmény 

Ritmusgyakorlat (a tanult anyagból). 

Ritmus-duó. 

Egyszerű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

Nagyon könnyű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kisdob gyakorlat, vagy duó, 

– Egy kis hangkészletű gyermekdal eljátszása dallamhangszeren. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 

– A tizenhatod, a pontozott nyolcad érték és szünet. 

– Aszimmetrikus metrumok (5/8, 7/8). 

– Dinamika: ff, pp, sf. 

– Prima és seconda volta, da capo, dal segno, fermata. 

– A játszott művekben előforduló tempójelzések ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A kisdob megfelelő magasságának beállítása. 

– Helyes verőfogás. 

– Kar és csukló használat. 

– Ejtegetés. 

– Nyolcados technikai gyakorlatok. 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 

– Hangszerek és verők váltása az együttes játékban. 

– Egyszerűbb kézrendi problémák ismerete és megoldása. 

– Különböző hangszínek előállítása és felismerése a hangszerek különböző verőkkel való megszólaltatása révén. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs – Zempléni: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Balázs – Kósa – Zempléni: Csengő-bongó 

Balázs: Technikai gyakorlatok I-III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütős ABC 

 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Vigdorovits: Kisdobiskola 

 

Követelmény 

Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 

Dallamhangszeren népdal vagy egyszerű előadási darab eljátszása zongorakísérettel vagy együttesben. 

Egyszerű szólam megszólaltatása kamaraegyüttesben (hangszerváltás, verőváltás). 

Mozgáskoordináció: kéz-lábmozgások összehangolása (lábmérőhöz felezés, harmadolás, negyedelés) 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kisdob gyakorlat, 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek ismerete. 

– A triola (nyolcad- és tizenhatod-triola). 

– Hangsorok (dallamhangszeren), 2#, 2b előjegyzésig. 

– Azonosságok és hasonlóságok felismerése a tanult darabokban. 

– A periódus értelmezése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az együttes játékban előforduló hangszerek megszólaltatása. 

– Szélsőséges dinamikák alkalmazása. 

– A kisdob-tremolo előkészítése. 

– Pattintott dupla ütések kisdobon. 

– Paradiddle kézrendek. 

– Tizenhatodos technikai gyakorlatok. 

– Hangsúlyozás. 

– Open Stroke Rolls. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Technikai gyakorlatok I-III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

Morris Goldenberg: Snare Drum for Beginners 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütős ABC 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig  

 

Követelmény 

Ritmusgyakorlat és duó előadása a tanult anyagból. 

Dallamhangszeren megszólaltatott előadási darabok zongorakísérettel vagy együttesben. 

Nehezebb szólamok megszólaltatása kamaraegyüttesben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy kisdob gyakorlat vagy duó, 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása. 

– Harmincketted, „nagy-triola”, alla breve. 

– Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b előjegyzésig. 

– Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten; zenehallgatás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nyitott és zárt ütés. 
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– Closed Stroke Rolls. 

– Előkék (egyes-, kettes-, hármas-, négyes előke kötve). 

– Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás. 

– Skála-gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék. 

– A vibrafon-pedál kezelése (lehetőség szerint). 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Technikai gyakorlatok I-III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 

Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 

Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 

Rövid rudimental szóló kisdobon. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó, 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A basszuskulcs ismerete. 

– Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása. 

– Változó tempók alkalmazása. 

– Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren. 

– A játszott anyag formai elemzése. 

– Zenehallgatás, hangverseny-látogatás. 

– Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tremolo gyakorlati tökéletesítése. 

– Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval. 

– Hármashangzat-felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása. 

– Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben. 

– Az üstdob kezelése, hangolása. 

– Kézrendek az üstdobokon. 

– Az üstdob kicsengésének megfelelő időben és módon történő lefogása. 

– Üstdobtremolo (kiütött tremolo). 

 

Ajánlott tananyag 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für kleine Trommel 
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Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  

Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.  

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 

Hangszerváltások együttesben. 

Üstdob-gyakorlatok megszólaltatása. 

Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 

Tremolós üstdob-gyakorlatok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Előkéket, tremolokat tartalmazó üstdob gyakorlat, 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongorakísérettel, – vagy lehet kamaramű is. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; sokrétűségéből, 

összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a 

dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a 

szinten már nem lehet elvárni, hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több 

ezer féle ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni az alábbi 

követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni különbségekre. 

  

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola. 

– A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete. 

– A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények szerint. 

– Dobszerelés ismerete. 

– A „kétszólamú” hangsúly-játék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Drum Set játék: 

– Helyes test- és verőtartás. 

– Ütésterületek meghatározása. 

– Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen. 

– Egyszerűbb függetlenítések. 

 

Ajánlott tananyag 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  
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Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.  

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I-IV. 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Játék dobszerelésen: 

– hangsúlyok kiosztva, 

– kisdob-nagydobjáték: parallel –, ill. komplementer szólamok 

A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kisdob-nagydobjáték, vagy hangsúly-játék dobszerelésen kiosztva. 

– Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel. 

vagy 

– Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel, vagy lehet 

kamaramű is. (Pl. 2 tétel vagy egy kamaramű és egy zongorakíséretes előadási darab.) 

– Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. 

– Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig. 

– Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban. 

– Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok. 

– A dobszerelés szerepe a könnyűzenében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egyszerűbb 3-4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren. 

– Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen. 

– Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték lábcin-szólammal, szólisztikus 

játék kétlábas kísérőszólammal) 

– Kiütött előkék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Három burleszk 

Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, 

Vibraphone 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Kósa: Ötös játék 

Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  

Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II. 
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Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Vivaldi: Four Seasons 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása dallamhangszeren 

(pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 

Dobszerelésen tánczenei- vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. (periodikus tagolás) 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal. Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is. 

– Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 

– Egy dallamhangszeres mű, vagy kisdob szólódarab. 

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, (Pl. barokk szonáta lassú és gyors 

tétele vibrafonon) 

– Egy kamaramű, vagy egy zongorakíséretes előadási darab. 

– Egy kisdob, vagy egy üstdob gyakorlat. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

A „B” tagozaton tanuló tanulók átlagosnál jobb képességei, és a rendelkezésre álló magasabb óraszám lehetővé teszi 

számukra a zenei ismeretek megszerzése és hangszerkezelés fejlesztése terén, hogy az „A” tagozatos tanulókhoz 

képest nagyobb mennyiségű anyagot sajátítsanak el, magasabb szinten. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Bonyolultabb ritmuskombinációk felismerése és megoldása. 

– Harmincketted, „nagy-triola”, alla breve. 

– Hangsorok (dallamhangszeren), 4#, 4b előjegyzésig. 

– Tanult dallamhangszeres művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten; zenehallgatás. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Nyitott és zárt ütés 

– Closed Stroke Roll 

– Előkék (egyes-, kettes-, hármas-, négyes előke kötve). 

– Rövid tremolo, hangsúlyos tremolo, egyenletes tremolo, indítás, lezárás. 

– Nehezebb skála-gyakorlatok megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Különböző hangszer-kombinációk kezelése, gyors hangszerváltások és gyors verőváltások alkalmazása. 

– Dallamhangszeren egyszerű kétszólamú játék. 

– A vibrafon-pedál kezelése (lehetőség szerint). 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Technikai gyakorlatok I-III. 

Wolfgang Basler: Elementar 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Vivaldi: Four Seasons 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 
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Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 

Előkéket tartalmazó gyakorlatok eljátszása. 

Hosszabb lélegzetű előadási darabok megszólaltatása dallamhangszeren. 

Nehezebb szólamok eljátszása kamaraegyüttesben. 

Rövid rudimental szóló kisdobon. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Előkéket, tremolokat tartalmazó kisdob szólógyakorlat vagy duó. 

– Egy rövid rudimental szóló kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel. 

– Egy kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 4#, 4b előjegyzésig, tercmenetekkel is.  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A basszuskulcs ismerete, olvasása. 

– Az „egy ütésben” való gondolkodás elsajátítása. 

– Változó tempók alkalmazása. 

– Egyszerűbb díszítések ismerete és alkalmazása dallamhangszeren. 

– A játszott anyag formai elemzése. 

– Zenehallgatás, hangverseny-látogatás. 

– Ismerkedés zeneszerzők életével, munkásságával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tremolo gyakorlati tökéletesítése. 

– Különböző dinamikák alkalmazása tremolóval. 

– Hármashangzat-felbontások dallamhangszeren, kiütött tremolo alkalmazása, hangok lefogása. 

– Változó tempók megvalósítása önállóan és együttesben. 

– Árnyalt dinamika alkalmazása. 

– Az üstdob kezelése, hangolása. 

– Kézrendek az üstdobokon. 

– Az üstdob kicsengésének megfelelő időben és módon történő lefogása. 

– Üstdobtremoló (kiütött tremoló). 

 

Ajánlott tananyag 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  

Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.  

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 



395 

 

Tremolós gyakorlatok megszólaltatása. 

Bonyolultabb hangszerváltások együttesben. 

Üstdob-gyakorlatok megszólaltatása (lehetőség szerint 3-4 hangszeren is). 

Az üstdob pontos hangolása, együttesben való alkalmazása. 

Tremolós üstdob-gyakorlatok. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség szerint 3-4 hangszeren). 

– Számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150-ből az 1.-20.) 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora kísérettel. 

– Egy kamaramű. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Az első négy évfolyam alapozó időszakának elvégzése után, a tanszak speciális státuszából; sokrétűségéből, 

összetettségéből fakadóan lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak a differenciálódásra. Az 5. évfolyamtól vagy a 

dobolást preferálja a tanuló, (pl. drum set) vagy a dallamhangszereken való játékot (pl. vibrafon, marimba). Ezen a 

szinten már nem lehet elvárni, hogy valaki a különböző technikai, intonációs és zenei felkészültséget igénylő, több 

ezer féle ütőhangszer mindegyikén kimagasló teljesítményt nyújtson. Ennek megfelelően kell értelmezni az alábbi 

követelmények – és a hangszerkezelés meghatározását, tekintettel a jelentős egyéni különbségekre. 

  

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Kétszer pontozott ritmusok, kvintola, szeptola. 

– A különböző ütemfajták és ritmuskombinációk átfogó ismerete. 

– A megfelelő kézrend kialakításának készsége a zenei és technikai követelmények szerint. 

– Dobszerelés ismerete. 

– A „kétszólamú” hangsúly-játék. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Drum Set játék: 

– Helyes test- és verőtartás. 

– Ütésterületek meghatározása. 

– Paradiddle kézrendek alkalmazása a dobszerelésen. 

– Egyszerűbb függetlenítések. 

 

Ajánlott tananyag 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Praktische Schule für Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Kupinszkij: Előadási darabok xilofonra 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  

Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II.  

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Zempléni: Répertoire ütőhangszerekre 

Zempléni: Ütősmuzsika kezdőknek 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

 

Követelmény 

Játék dobszerelésen: 
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– hangsúlyok kiosztva 

– kisdob-nagydobjáték: paralel –, ill. komplementer szólamok 

Kétszólamú játék dallamhangszeren. 

A szerzett készségeknek megfelelő szintű művek előadása dallamhangszeren. 

Rudimental szóló dobszerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kisdob-nagydobjáték, vagy hangsúly-játék dobszerelésen kiosztva. 

– Egyszerűbb függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 

– Rudimental szóló dobszerelésen. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora-vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongora kísérettel. 

– Egy kamaramű. 

– Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség szerint 3-4 hangszeren), vagy számozott tremolót tartalmazó, 

komolyabb rudimental szóló kisdobon. (pl. Wilcoxon 150-ből a 20.-40.) 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A rendelkezésre álló összes hangszer ismerete. 

– Hangsorok (dallamhangszeren) 5#, 5b előjegyzésig. 

– Tájékozódás az ütőhangszeres irodalomban. 

– Alapfokú zenetörténeti ismeretek, a társművészetekkel való kapcsolatok. 

– A dobszerelés szerepe a könnyűzenében. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– 3-4 verős feladatok megoldása dallamhangszeren. 

– Egyszerűbb tánczenei alapritmusok megszólaltatása dobszerelésen. 

– Bonyolultabb mozgáskoordinációt igénylő feladatok megoldása (pl. kíséretjáték lábcin-szólammal, szólisztikus 

játék kétlábas kísérőszólammal) 

– Kiütött előkék. 

 

Ajánlott tananyag 

Balázs: Három burleszk 

Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 

Wolfgang Basler: Rudiment Schule für Kleine Trommel 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Kósa: Ötös játék 

Kósa: Régi zene hangolt ütőhangszerekre 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  

Nagy O: Barokk táncok hegedűre és zongorára I.-II. 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Vivaldi: Four Seasons 

Zempléni: A triótól az oktettig 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

 

Követelmény 
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A szerzett készségeknek megfelelő nehézségű, hosszabb lélegzetű mű stílushű megszólaltatása dallamhangszeren, 

kotta nélkül (Pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele vibrafonon). 

Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (periodikus tagolás). 

Szólójáték dobszerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Dobszerelésen tánczenei-, vagy rock kíséret zárlat improvizációkkal (lehet élő- vagy rögzített zenéhez is). 

– Függetlenítési gyakorlat dobszerelésen. 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora-vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is (célszerű az előadott darabok hangnemében). 

vagy 

– Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren, zongorakísérettel. (Pl. barokk szonáta 

lassú és gyors tétele vibrafonon.) 

– Egy kamaramű. 

– Egy Dúr és moll skálák 5#, 5b előjegyzésig, tercmenetekkel is (célszerű az előadott darabok hangnemében). 

– Egy tremolós üstdob-gyakorlat (lehetőség szerint 3-4 hangszeren). 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon (pl. Wilcoxon 150-ből a 30.-50.). 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek magyar és leggyakrabban 

használt idegen nyelvű elnevezéseit, 

– a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

 

Legyen képes a tanuló 

– kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 

– árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és megvalósítására, 

– különböző végtagjainak összehangolt mozgására, illetve függetlenítésére 

– a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék, egyszerű függetlenítés), 

– hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 

– az üstdob önálló hangolására, 

– a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 

– rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 

– céltudatos, módszeres gyakorlásra 

– pontos tempótartásra. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

– legyen képes a tanuló hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására 

– legyen képes a tudásáról pódiumon is számot adni. 

 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Ütő főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 
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– Két dobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; Keune: 

Kisdobiskola (Breitkopf) 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén. 

– Egy dallamhangszeres mű; Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehézségi szintjén. 

– Egy kamaramű; Krell-Holzmann: Cake Walk Parádé; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; Pleyel: Menuetto; 

Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low drums szólam; Jack McKenzie: Három tánc, 

Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikrokozmosz nehézségi szintjén. 

– Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két kisdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola (Hofmeister) 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 5., 14.; 

Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén. 

– Egy skála hármashangzat-felbontással. 

– Egy dallamhangszeres mű; Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; Rameau: Gavotte; 

Händel: a-moll menüett (EMB 13379) HWV 602, 603 nehézségi szintjén. 

– Egy kamaramű; J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek (EMB 14569) – Hét SMS-tanulmány 

dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió (EMB 6063) 5., 6. nehézségi szintjén. 

– Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 

– hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, előkék), 

– több verővel való játék dallamhangszeren, 

– különböző hangszer-kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 

– előadásmód, 

– árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség alakulhat ki 

képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezt a különbséget a továbbképző osztályokban növelheti a 

közismereti iskolákban jelentkező eltérő mértékű terheléstől és az iskolán kívüli más elfoglaltság mértékétől függő 

gyakorlási idő, valamint a zenetanulás eltérő iránya és célja. Vagy az egyéni hangszertudás fejlesztése, vagy a 

kamarazenei illetve a zenekari játék fejlesztése kerül előtérbe. Ezért elsősorban a fejlesztés lehetséges irányait és 

céljait fogalmazzuk meg. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-, kamarazene- és zenekari 

irodalmában. 

– Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete. 

– A Drum Set szerepe a zenekarokban. 

– A leggyakoribb Drum Set notációk. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes ülésmód és verőtartás megtalálása. 

– A laza ütéstechnika kialakítása. (A kar, csukló és az ujjak szerepe) 

– Nyomott és pattintott előkék alkalmazása (2-3-4-es). 
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– Double Paradiddle. 

– Egykezes hangsúlyvezetés (jobb, – ill. bal kézzel) mint építkezési forma a Drum Set szólójátékban. 

– Pedálok használata dobszerelésen. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Timpani Suite 

Siegfried Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Korsakov: A dongó 

Lányi-Lenkei-Mező: Előadási darabok hegedűre zongora kísérettel I.-II. 

David Mancini: Suite for Timpani 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Vivaldi: Four Seasons 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

 

Követelmény 

Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. Kisdob darabok előadása rudimental 

technikával. 

Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.) 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is. 

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk szonáta, versenymű.) 

– Egy kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is.  

– Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4 timpanin. 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-, kamarazene- és zenekari 

irodalmában. 

– Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk módjának megismerése 

(intonáció). 

– Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző notációkban. 
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– A Double Stroke Roll és a Press Roll fogalma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának megtervezése, bonyolultabb 

kézrendek alkalmazása. 

– 3-4 verővel való játék dallamhangszereken. 

– A dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 

– Ritmusjáték három különböző hangszeren (pl. Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) páros – és páratlan 

osztásban. (Nesztor: Skálagyakorlatok) 

– A Double Stroke Roll és a Press Roll alkalmazása. 

– Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

 

Ajánlott tananyag 

J.S.Bach: 18 kis prelúdium 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Timpani Suite 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

David Mancini: Suite for Timpani 

Markovich: Team Work 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nagy O: Barokk táncok fuvolára és zongorára  

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Vivaldi: Four Seasons 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

 

Követelmény 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon. 

Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 

Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros vagy páratlan osztásban, periodikus tagolással. 

(Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.) 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora-vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős Musser-etűdök, 

versenyművek.) 

– Egy kamaramű. 

– Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob- – szólamok 

megszólaltatásához szükséges tájékozottság. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-, kamarazene- és zenekari 

irodalmában. 

 

– Latin ütőhangszerek ismerete. 

– Polimetria ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– 3-4 timpanis játék technika fejlesztése. 

– Stabil tempótartás metronómmal. 

– Speciális ütésfajták intonálása latin hangszereken. (Conga, Bongó) 

– Poliritmikus függetlenítések dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan osztásban játszanak és viszont: pl. 2 a 

3-hoz, stb.) 

– A seprűjáték alapjai: speciális ütéstechnika. 

– Módszeres gyakorlási stratégiák önálló alkalmazása. 

– A dobszerelés hangolása. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Timpani Suite 

Siegfried Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Korsakov: A dongó 

David Mancini: Suite for Timpani 

Markovich: Team Work 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Vivaldi: Four Seasons 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 

Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 

Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten. 

Seprűvel való játék dobszerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.) 

– Autentikus latin ritmusok 2 congán, ill. szólójáték rögtönzése. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora-vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű, 
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 vagy 

– Egy Hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Egy kamaramű. 

– Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-, kamarazene- és zenekari 

irodalmában. 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős szólamok megszólaltatásához szükséges 

tájékozottság. 

– A bartóki zene hangrendszere, ütőhangszerekre írt műveinek ismerete. 

– Ismerkedés a jazz-szel és az értékes könnyűzenével. 

– Improvizáció. 

– Az előadott zeneművek formai és harmóniai szerkezetének ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Szóló és akkordjáték dallamhangszeren 4 verővel. 

– Stabil tempótartás „belső metronóm”-mal. 

– Esztétikus cintányér „sound” kidolgozása megfelelő ütéstechnikával. 

– A seprűjáték különböző mozgásformáinak (körzés – ütés, húzás – ütés) összehangolása egymással, illetve a 

nagydob – lábcin szólamokkal. 

– Improvizációs készségfejlesztés különböző ütőhangszereken. 

– Társas zenélés különböző formációkban: kamarazene, szimfonikus zenekar, fúvószenekar, stb. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Timpani Suite 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Heinrich Knauer: Paukenschule I-II. 

Korsakov: A dongó 

David Mancini: Suite for Timpani 

Markovich: Team Work 

Musica de Camera – Kamarazene ütőhangszerekre (Borsody L, Kovács T, Zempléni L) 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

 

Követelmény 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A tanuló képességeihez mért zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Négyverős előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 

Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen. 
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„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel. 

– „Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 

vagy: 

– Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Egy kamaramű. 

– Egy set-up szólódarab, vagy üstdob darab 3-4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulói nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik mellett is meg 

akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb 

tananyagot kell elvégezniük magasabb szinten. Itt nyílik igazán lehetőség arra is, hogy megismertessük a 

legkorszerűbb játékmódokat, mint pl. a Moeller-féle ütéstechnikát, az ujjmozgások kidolgozását, a kar –, a csukló –

, és az ujjak mozdulatainak összehangolását, hogy elsajátítsunk modern gyakorlási metodikákat; pl. playback „minus 

one”-os felvételekhez, számítógépes zenei programok alkalmazása, hogy megfelelően kiválasztott zenei anyagok 

hallgatásával elmélyedjünk az improvizációk gyakorlásában, stílusok elemzésében. 

 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddig tanult zenei ismeretek rendszerezése, összegzése. 

– Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

– Korszerű gyakorlási módok megismerése. 

– Az ütőhangszerek népes családjának minél szélesebb körű ismerete. 

– Dúr és moll hangnemek 7#, 7b előjegyzésig. 

– A leggyakoribb Drum Set notációk. 

– A Drum Set szerepe a zenekarokban. 

– Sajátos stílusjegyek felismerése, ezek megvalósítása az előadásban. 

– Különböző, korhű díszítésfajták megismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes ülésmód és verőtartás megtalálása. 

– A laza ütéstechnika kialakítása. 

– Ujjmozgások kidolgozása, a kar, a csukló és az ujjak mozdulatainak összehangolása. 

– Stabil tempótartás metronómmal. 

– Az előkék és a főhang megfelelő arányának megtalálása. 

– Nyomott és pattintott előkék alkalmazása (2-3-4-es). 

– Egykezes hangsúlyvezetés (jobb-, ill. bal kézzel) mint építkezési forma a Drum Set szólójátékban. 

– Pedálhasználat dobszerelésen felemelt és fektetett sarokkal. 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Balázs: Nyolc trió ütőhangszerekre 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Timpani Suite 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Alice Gomez: Raindance 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Eckehard Keune: Kleine Trommel 
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Korsakov: A dongó 

David Mancini: Suite for Timpani 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Sejourne-Velluet: Les Claviers a Percussion Parcourent le Monde 

Vivaldi: Four Seasons 

Charley Wilcoxon: Finger Stroke Controll 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

 

Követelmény 

Az alapfokú zeneiskolai tanulmányok során szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

A kiválasztott zenei anyag (kamaramű) igényes előadása. 

Különböző díszítések korhű és stílusos alkalmazása minden hangszercsoportban. 

Többféle – nyomott és pattintott – előkéket tartalmazó kisdob darab előadása. 

Egykezes hangsúlyozás dobszerelésen kiosztva, kétlábas ostinato szólamokkal – improvizálva is. 

Kidolgozott pedáljáték lábcintányéron, felemelt sarokkal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.) 

– Egy számozott tremolót tartalmazó, komolyabb rudimental szóló kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is,  

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. barokk szonáta, versenymű.) 

– Egy kamaramű. 

– Dúr és moll skálák 7#, 7b előjegyzésig, tercmenetekkel is. 

– Egy set-up szólódarab. 

– Üstdob darab 3-4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása kisdobon. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Kitekintés a kortárs zenei irányzatok irányába. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-, kamarazene- és zenekari 

irodalmában. 

– Újabb és újabb ütőhangszerek megismerése a több ezres kínálatból, megszólaltatásuk módjának megismerése 

(intonáció) 

– Eligazodás az ütőhangszerek irodalmában gyakrabban előforduló különböző notációkban. 

– A kortárs zene notációs sajátosságai. 

– A Double Stroke Roll és a Press Roll fogalma. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– 3-4 verővel való játék dallamhangszereken. 

– A vibrafon-pedál, és a hangok verővel történő lefogásának alkalmazása a magas szintű zenei kifejezés 

szolgálatában. 

– A Double Stroke Roll és a Press Roll alkalmazása. 

– Korszerű gyakorlási metodikák elsajátítása: pl. playback „minus one”-os felvételekhez.  

– Az úgynevezett összetett darabok esetén a különböző hangszerek összeállításának megtervezése, bonyolultabb 

kézrendek alkalmazása. 

– Aszimmetrikus ütésmagasságok megtalálása a különböző hangszerek hangerejéhez alkalmazkodva. 

– Ritmusjáték szerkesztése és improvizálása három különböző hangszeren (pl. Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare 

Drum) páros – és páratlan osztásban. (Nesztor: Skálagyakorlatok) 

– Dinamikai és hangszínbeli érzékenység és igényesség kialakítása. 
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Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Timpani Suite 

Siegfried Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Korsakov: A dongó 

David Mancini: Suite for Timpani 

Markovich: Team Work 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Vivaldi: Four Seasons 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

Magabiztos lapról olvasási készség. 

Előadási darab értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása. 

Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darabok előadása kisdobon. 

Megfelelő hangtónus kialakítása dobszerelésen. 

Komplementer játék három eltérő dinamikájú hangszeren, páros és páratlan osztásban, periodikus tagolással, 

improvizálva is. (Bass Drum – Hi Hat ütve – Snare Drum) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret, illetve szólójáték dobszerelésen. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.) 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű. 

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. (Pl. 4 verős Musser-etűdök, 

versenyművek.) 

– Egy kamaramű. 

– Egy set-up szólódarab. 

– Üstdob darab 3-4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása kisdobon. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Zenei stílusok és improvizációk elemzése megfelelően kiválasztott zenei anyagok meghallgatásával. 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős – elsősorban üstdob- – szólamok 

megszólaltatásához szükséges tájékozottság. 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló-, kamarazene- és zenekari 

irodalmában. 

– Latin ütőhangszerek elmélyültebb ismerete, különféle lejegyzések. 

– Polimetria ismerete. 

– A „relax” és „drive” érzet fogalma és megvalósítása a ritmusjátékban. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Moeller-féle ütéstechnika. 
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– 3-4 timpanis játéktechnika. 

– Speciális ütésfajták intonálása latin hangszereken. (Conga, Bongó) 

– A dobszerelés hangolása. 

– Poliritmikus és polimetrikus függetlenítések dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan osztásban játszanak és 

viszont: pl. 2 a 3-hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.) 

– A seprűjáték alapjai: speciális ütéstechnika. 

– Módszeres gyakorlási stratégiák önálló alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Timpani Suite 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Glentworth: Blues for Gilbert 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Korsakov: A dongó 

David Mancini: Suite for Timpani 

Markovich: Team Work 

Morleo: Escher Prelude per Vibrafono 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Vivaldi: Four Seasons 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

Az eddig megszerzett készségek állandó karbantartása és tökéletesítése. 

Magabiztos kottaolvasás basszuskulcsban. 

Bonyolultabb etűd vagy szólam előadása 3 vagy 4 timpanin. 

Autentikus latin ritmusok 2 congán, alapszinten (esetleg szólójáték). 

Seprűvel való játék dobszerelésen. 

Poliritmikus – és polimetrikus függetlenítési gyakorlatok dobszerelésen. (lábak páros, kezek páratlan osztásban 

játszanak és viszont: pl. 2 a 3-hoz, 3/8 – 4/4 egy időben, stb.) 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Kíséret illetve szólójáték dobszerelésen, seprűvel is. (Lehet élő- vagy rögzített zenéhez is.) 

– Autentikus latin ritmusok 2 congán. 

– Szólójáték rögtönzése latin ütőhangszereken. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  

vagy 

– Egy hosszabb lélegzetű előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Egy kamaramű. 

– Egy set-up szólódarab. 

– Egy üstdob darab 3-4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó szóló darab előadása kisdobon. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 
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– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság fejlesztése a hangszer szóló,- kamarazene- és zenekari 

irodalmában. 

– A zeneirodalom jelentős zenekari műveinek ismerete, az ütős szólamok megszólaltatásához szükséges 

tájékozottság. 

– A bartóki zene hangrendszere, ütőhangszerekre írt műveinek ismerete. 

– Ismerkedés a jazz-szel és az értékes könnyűzenével. 

– Improvizáció. 

– Az előadott zeneművek formai és harmóniai szerkezetének ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Szóló- és akkordjáték dallamhangszeren 4 verővel. 

– Stabil tempótartás „belső metronóm”-mal. 

– Többszörös piano játék megvalósítása. 

– Az összes ismert kisdob-tremoló alkalmazása; nyomott, pattintott, számozott. 

– Különböző modern technikák ismerete és alkalmazása dobfelszerelésen. 

– Esztétikus cintányér „sound” kidolgozása megfelelő ütéstechnikával. 

– Swinges, ill. latinos frazeálás. 

– A seprűjáték különböző mozgásformáinak (körzés – ütés, húzás – ütés) összehangolása egymással, illetve a 

nagydob – lábcin szólamokkal. 

– Improvizációs készségfejlesztés különböző ütőhangszereken. 

– Társas zenélés különböző formációkban: kamarazene, szimfonikus zenekar, fúvószenekar, stb. 

Ajánlott tananyag 

J.S.Bach: Sonate e Partite per violino solo 

Steve Davis: Jazz Drums – Play – A Long – Styles & Analysis 

Steve Davis: Masters of Time 

Siegfried Fink: Timpani Suite 

Sigfrid Fink: Percussion Studio 

David Friedman: Vibraphone Technique (Dampening and Pedaling) 

Morris Goldenberg: Modern School for Xylophone, Marimba, Vibraphone 

Glentworth: Blues for Gilbert 

Lionel Hampton: Method for Vibraphone, Xylophone, Marimba 

Richard Hochrainer: Übungen für Kleine Trommel  

Eckehard Keune: Kleine Trommel 

Korsakov: A dongó 

David Mancini: Suite for Timpani 

Markovich: Team Work 

Morleo: Escher Prelude per Vibrafono 

Clair Omar Musser: 120 etűd marimbára 

Nesztor: Ritmusjáték és jazzdobolás I.-IV. 

J. S. Pratt: 14 Modern Contest Solos for Snare Drum 

Telemann: Könnyű szonáták 

Vivaldi: Four Seasons 

Charley Wilcoxon: The All American Drummer, 150 rudimental solos 

Zivkovic: Funny Marimba 

Zivkovic: Trio per Uno 

 

Követelmény 

Színvonalas pódiumi szereplés, zenekari – és szólójáték. A választott zenei anyag stílushű, értelmesen tagolt 

előadása. 

A szerzett ismeretek és készségek továbbfejlesztése és elmélyítése. 

Igényes intonáció, magas szintű pedálkezeléssel. 

Négyverős előadási darabok értelmes, tagolt, árnyalt megszólaltatása dallamhangszeren. 

Virtuóz szólódarab kisdobon.  

Különböző zenekarokban önálló kíséret – ill. szólójáték dobszerelésen. 

Seprűvel való játék, különböző stílusokban. 

„Ad Libitum” – dobszóló szerelésen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Különböző zenekarokban önállóan kidolgozott kíséret, ill. szólójáték dobszerelésen, seprűvel, „Ad Libitum” – 

dobszóló szerelésen. 
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– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó darab előadása kisdobon. 

– Egy dallamhangszeres mű kotta nélkül, zongora- vagy rögzített zenei kísérettel, ill. kamaramű,  

vagy 

– Egy négyverős előadási darab megszólaltatása dallamhangszeren. 

– Egy kamaramű. 

– Egy set-up szólódarab. 

– Egy üstdob darab 3-4 timpanin. 

– Különböző tremolókat (nyomott, pattintott, számozott) tartalmazó, virtuóz szóló darab előadása kisdobon. (pl. 

Markovich: Tornado, Stamina, Novotny: Minutes of News) 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

„A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

– a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 

– az ütőhangszerek irodalmát. 

Legyen képes a tanuló 

– szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 

– nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok megszólaltatására, 

– sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken, 

– zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására, 

– értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 

– stílushű előadásmódok alkalmazására kíséret, illetve szóló funkcióban 

– poliritmikus, illetve polimetrikus játékra 

Rendelkezzék a tanuló 

– megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formáló készséggel, 

– egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 

– biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 

– kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 

– megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét gyorsan elérhető, 

– tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Legyen képes a tanuló 

– stílushű előadásmódok alkalmazására zenekarban kíséret-, ill. szóló funkcióban 

– poliritmikus, ill. polimetrikus játékra 

– a tanuló legyen képes tudását pódiumon is bemutatni közreműködőként, vagy önálló koncertet adni. 

Rendelkezzék 

– olyan biztos hangszertudással, előadói készséggel, zenei ismeretekkel, amelyek birtokában zenei pályára is 

irányítható 

 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Ütőhangszerek 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. (Hofmeister) rész 16., 18., 

35.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok (Hofmeister) 6., 

11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén. 

– Egy dallamhangszeres mű; Dvořak: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Rókatánc, Haydn: Magyar 

rondo nehézségi szintjén. 
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– Egy kamaramű; Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imádság, Joplin: Ragtime 

(Hofmeister) – Percherine, Entertrainer, John O'Reilly: Három epizód, G. d. Monica: Movi-rock, Steve Reich: 

Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió (EMB 6063)/1 tétel, Siegfried Fink: Trommeltanz/Junior's beat 

nehézségi szintjén. 

– Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus- és dallamhangszeres műveket is 

szólaltasson meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell 

játszani. 

– Dobszerelésen tánczenei-, latin-, swing-, vagy rock kíséret, zárlat improvizációkkal, élő vagy rögzített zenei 

alapra. (A zenemű formájának megfelelő periodikus tagolással.) 

 

„B” tagozat 

– Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat; Knauer: Kisdobiskola/II. (Hofmeister) rész 20., 21., 

26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola (Breitkopf) 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: Üstdobgyakorlatok 

(Hofmeister): 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit (Zimmermann- Marcia nehézségi szintjén. 

– Egy skála hármashangzat-felbontással (4#, 4b-től). 

– Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú és gyors tétele); J. S. 

Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó (Hofmeister), Gounod: Faust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll 

hegedűverseny, Musser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven chorales/1 korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish 

Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, 

Cserepnyin: Szonatina, S. Fink: Etudes in Jazz nehézségi szintjén. 

– Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

– Dobszerelésen bármilyen stílusú leírt, vagy rögtönzött szóló (minimum 32 ütem terjedelemben),  

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 

– hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tremoló, előkék), 

– több verővel való játék dallamhangszeren, 

– különböző hangszer-kombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 

– előadásmód, 

– árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő méretű és akusztikájú, hangszigetelt tanterem, jól hangolt zongorával (pianínóval). 

Hangszerállomány: 

– egy pár üstdob, 

– 2 xilofon (kétsoros, háromoktávos), 

– harangjáték, 

– vibrafon, 

– marimba vagy basszus metallofon 

– 1 nagydob (zenekari), 2 kisdob (húros), 

– 5-6 tom-tom, 3-4 bongo, 

– 3-4 függesztett réztányér, 1 pár összeüthető réztányér, 

– tam-tam vagy/és gong, 

– dobfelszerelés, 

– „apró” hangszerek: triangulumok, kasztanyett, csörgődobok, claves (több), temple-block-sor, kolompok, 

fadobok, csörgők, ostor, kereplő stb., 

– lehetőség szerint Orff-hangszergarnitúra (kromatikus dallamhangszerek). 

 

Verők: valamennyi hangszerhez, többféle keménységű, különböző anyagból készült verők. 

Megfelelő hangszerállványok, kottatartó (legalább 6 db a kamarázáshoz). 

Szerszámok, eszközök a hangszerek javításához, karbantartásához. 

Metronóm 
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Minimális hangszerállomány ütőtanszak indításához: 

– 2 dallamhangszer (zenekari méret), 

– dobfelszerelés, 

– külön húros kisdob, 

– „apró” hangszerek (lehetőség szerint). 

 

 

BILLENTYŰS TANSZAK  

 

ZONGORA 

 

A zongoratanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, 

hangolás), akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

– a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

 

Alakítson ki 

– a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

– megfelelő kéztartást, 

– független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

– rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

– az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes alá- és fölétevését), 

– differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

– tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

– tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, 

díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

– tudja a zongorapedálokat megfelelően használni, 

– a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, gazdagon megszólaltatni 

a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

 

Fejlessze a tanuló 

– muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igényes 

kimunkálásával, billentéskultúrával, 

– zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

– metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

– kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

– hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazásával. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Az életkori és egyéni sajátosságok miatt a haladás üteme személyre szabott. Az oktatási programot és az alkalmazott 

tanári módszert az éneklésre, az ösztönösségre és a gyermeki alkotófantáziára alapozva kell kialakítani. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a hangszer vázlatos megismerése, 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér-fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– az elemi szintű kottaolvasás előkészítése. 
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Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek, hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

- Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított hangszerkezelés 

alapelemeiről) 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– tájékozódás a billentyűzeten (fehér-fekete billentyűk, regiszterek stb.), 

– gyermekdalok tanulása, 

– elemi ritmusképletek ismerete (belső lüktetés érzete), 

– azonosság, különbözőség felismerése a feldolgozott zenei anyagban, 

– elemi szintű kottaolvasás. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– készségfejlesztő játékok, 

– a non legato, legato, staccato játék alapjai, 

– a kézfüggetlenítés előkészítése, 

– különböző kifejezésmódok, érzelmek hangszeres megvalósítása játékos formában, 

– kortárs zene játékelemeinek előkészítése, 

– egyszerű gyermekdalok megszólaltatása változatos módon. 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I., III. kötet 

Kurtág Gy.: Játékok I., VI. 

Papp L.: Zongora ABC 

Lakos Á.: Zongoraiskola 

 

Követelmény: 

Helyes ülésmód. 

Néhány mondóka, gyermekdal, dallam kifejező hangszeres megszólaltatása külön, illetve kétkezes változatban. 

Elemi hangszerkezelési ügyesség kialakulása. 

Kottaolvasás kezdő szinten. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

- Három darab (az egyéni fejlődéstől függően adjon értékelhető keresztmetszetet az elsajátított hangszerkezelés 

alapelemeiről) 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 
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1. évfolyam „A” tagozat 

 

Az 1. évfolyam tanterve a 8 éves tanulók (általános iskola 3. évfolyam) életkori sajátosságainak figyelembevételével 

készült. 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– ismerkedés a zongorával (a hangszer felépítése, működése stb.), 

– dallamsorok, motívumok azonosságának, hasonló részek különbözőségeinek felismerése (kérdés-felelet), 

– kulcsok, előjegyzések, módosítójelek, 

– ütemmutatók: 2/4, 3/4, 4/4, 

– pentachord, pentaton, 

– dúr és moll hangsor, vezetőhang, 

– hangközök: oktáv, kvint, kvart, szekundok, tercek, 

– hangjegyértékek (egész, fél, negyed, nyolcad), szünetjelek, 

– nyújtópont (fél és negyed érték mellett), nyújtott, élesritmus, triola, 

– kottaolvasás hangnévvel, ritmusban, 

– a kottában előforduló zenei műszavak, jelzések értelmezése, 

– tájékozottság a magyar gyermek- és népdalokban (sorszerkezet), 

– a klasszikus zenei stílus alapjai, 

– a kortárs zene néhány alapeleme, notációja, 

– formálás: indítás-lezárás. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– helyes ülésmód, 

– a kar és az ujjak együttműködése, a kezek függetlenítése ritmikában, billentésben, 

– a staccato és a legato játékmód különböző formái, 

– a pozícióérzet, a pozíciós ujjrend kialakítása,  

 

– az ujjalátevés előkészítése, 

– pentachordok, skálajáték külön kézzel, kettősfogások, a kisakkord, 

– unisono, tükörjáték, dudabasszus. 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I-II. (Choral Kft. 1991.)  

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I-II., VI. (EMB) 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab  

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné) 

Teőke M.: Találkozások a zongoránál 

Teőke M.: Válogatott etűdök I. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola I. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, Máthé Miklósné, 

Zeneműkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Első lépések 

Teőke M.: Egy-mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

 

Követelmény 

Egyszerű népdalfeldolgozások, négykezesek. 

A megismert stílusokat képviselő művek kottahű megszólaltatása. 

Kottaolvasás violin- és basszuskulcsban. 
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A tudásszintnek megfelelő zenei anyag egy részének memorizálása, az otthoni gyakorlás kialakítása. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három mű kotta nélkül.  

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előzőekben tanultak ismétlése, 

– a dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei, hármashangzat, 

– tonika, domináns, szext, szeptim hangközök 

– nyújtópont nyolcad után, szinkópa, triola, új ütemmutatók, 

– a zenei építkezés alapkövei (periódus, visszatérés, két- és háromtagú forma), 

– barokk és klasszikus táncok, azok főbb jellemvonásai, 

– lapról játék egy szólamban, 

– jelek, idegen kifejezések ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a kezek függetlenítése (dallam és kíséret), 

– dúr és moll skála, külön kézzel, 

– kisakkord és fordításai (kézalkattól függően a későbbiekben nagy akkord), kettősfogás, hármashangzat-

felbontás, 

– etűdjáték (a zenei anyaghoz kapcsolódóan). 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek I-II. (Choral Kft. 1991.)  

Bartók: Mikrokozmosz I. 

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: Hat kis menüett zongorára (Csurka M., EMB) 

Kabalevszkij: 12 könnyű zongoradarab (Moszkva) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I-II., VI. (EMB) 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Zongora ABC 

Papp L.: 27 kis zongoradarab  

Régi táncok gyermekeknek (Hernádi Lajosné, Hajdú Anna, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné) 

Teőke M.: Találkozások a zongoránál 

Teöke M.: Válogatott etűdök I. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai, EMB) 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, Máthé Miklósné, 

Zeneműkiadó 1964.) 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. (1995) 

Majkapar: Első lépések 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Sugár R.: Magyar gyermekdalok (EMB) 

Teőke M.: Egy-mással (Akkord) 

Türk, D. G.: Négykezes zongoradarabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: 3 kis négykezes darab 

 

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző karakterű barokk, klasszikus, XX. századi 

művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú mű kotta nélkül.  
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3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, 

– a szubdomináns funkció, kvintkör/kvintoszlop, 

– hangnemi változások megfigyelése, 

– új metrumok (3/8, 6/8), 

– a szonatinaforma vázlatos ismerete, 

– az előforduló jelek, idegen kifejezések ismerete, 

– a romantika előkészítése karakterdarabokkal, 

– a zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– kézfüggetlenítés, a polifon játék továbbfejlesztése, 

– éneklő (cantabile) billentés, a pergő (leggiero) játék megalapozása a repetíció előkészítése 

– skálajáték: a korábbi elemek bővítése, 

– az Alberti- és a keringőbasszus előkészítése, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, előrenyomott), 

– etűdjáték a zenei anyaghoz kapcsolódva, 

– négykezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék, 

– a hangerő megfelelő alkalmazása, 

– kortárs zene előadásának eszköztára (könyökös, tenyeres stb)  

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

J. S. Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

J. S. Bach: Az első Bach-tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I., III. 

Bartók: Mikrokozmosz II. 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára 

Majkapar: Kis zongoradarabok 

W. A. Mozart: Klavierstücke (Nannerls Notenbuch, Londoner Skizzenbuch) (Könemann Music, Budapest) 

W. A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi, Zeneműkiadó) 

Schumann: Jugend Album 

Teőke M.: Válogatott etűdök III. 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Teöke M.: Találkozások a zongoránál 

 

Követelmény 

Pontos kottaolvasás, ritmikusság, tempótartás. 

Felszabadult játszóapparátus. 

Az évfolyam zenei követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, klasszikus (triós forma 

vagy szonatina), karakterdarab, XX. századi mű,  

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Három különböző stílusú és karakterű mű, kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előzőek ismétlése, bővítése, 

– a kottakép tudatos és helyes megvalósítása, tájékozottság a fő stílusokban, 

– a polifon hallás finomítása, 

– új metrumok (5/8, 2/2, változó ütem), parlando játék, 

– vázlatos formai, harmóniai elemzések. 

 

Hangszerkezelés és technika: 

– skálajáték több oktávon keresztül, különböző dinamikával, hármashangzat, futam, repetíció, 

– a pergő technika fejlesztése, ékesítések, 

– Alberti- és keringő-basszus, 

– pedálhasználat (együttnyomott), 

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

– négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I-II. (Csurka M, EMB) 

J. S. Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bartók: Gyermekeknek I-III. 

Bartók: Mikrokozmosz II-III. 

Beethoven: Leichte Meisterwerke für Klavier (Csurka M.)  

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok  

Grecsanyinov: Gyermekalbum. 

Haydn – Varró: 4 igen könnyű menüett 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kodály: Gyermektáncok 

Könnyű szonatinák zongorára (Munkaközösség)  

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi)  

Majkapar: Kis zongoradarabok  

W.A. Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) (Zeneműkiadó)  

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Leichte Klaviermusik für vier Hände (Kováts G, EMB) 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai I-II. (EMB) 

Muzsikáljunk együtt I-II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

 

Követelmény 

Tudatos memorizálás. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusok ismerete és játéka: barokk, klasszikus, 

romantikus, XX. századi, és kortárs művek. 

Önállóan megtanult művek. 

A tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló tudja a műveket megfelelő tempóban, stílusosan előadni. 

Legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Három különböző stílusú és hangulatú mű kotta nélkül, benne egy barokk mű és klasszikus szonatina tétel 

előadása. 
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5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, rendszerezése, bővítése, 

– a tanult művek alapvető formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával, 

– kromatikus hangsor, dominánsszeptim, szűkített és bővített akkord, 

– rondóforma. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 

– az előző években tanult billentésmódok, játékformák tudatos alkalmazása, 

– skálajáték 2-4 oktávon keresztül, kromatikus skála, hármashangzat, futam, akkord, 

– etűdjáték a zenei anyaghoz is kapcsolódva, 

– négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék. 

 

Ajánlott irodalom 

A klasszika mesterei (Csurka M., EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek III. 

Bartók: Mikrokozmosz III-IV. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Könnyű szonatina album 

Mozart: 10 könnyű tánc (Hernádi) 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Schubert: Táncok (EMB) 

Repertoire 3. 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Bizet: Gyermekjátékok 

Mozart: Részlet a Figaro házasságából (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Weiner: Lakodalmas 

  

Követelmény: 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező különböző stílusú és karakterű művek előadása az 

évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

Önállóan megtanult művek, a tananyag körülbelül egyharmada fejből játszandó. 

A tanuló legyen képes számot adni az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetben leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– variáció, invenció, 

– új stílus előkészítése: impresszionizmus, 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai elemzés, 

– kottában előforduló jelek, zenei műszavak ismerete. 

 

Hangszerkezelés, és technika: 

– az eddig tanultak tudatos, önálló alkalmazása, 

– skálajáték, hármas- és négyeshangzat-futam, kettősfogás oktávmenet (kézalkattól függően) 
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– különböző billentésfajták ismerete, 

– zongorapedálok használata. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: Kétszólamú Invenciók 

Bartók: Gyermekeknek II-IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV-V. 

Bécsi mesterek könnyű zongoradarabjai (Csurka M.) 

Czerny-Bertini: Etűdök zongorára (Hajdú Anna, Hernádi Zsuzsa, Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, EMB 1957) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Variációk 

W. A. Mozart: 6 bécsi szonatina 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Scarlatti: Klavierbüchlein 

Scarlatti: Szonáták 

Schumann: Jugend Album 

Brahms: Magyar táncok zongorára I-II. (EMB) 

Könnyű négykezesek Couperin-től Mozart-ig (Peters) 

Meister für die Jugend (Peters) 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters) 

 

Követelmény: 

Természetes hangszerkezelés. 

Zenei stílusismeret, a játszandó művek értelmes előadása. 

Zenei karakterek megoldása. 

Pedálok helyes használata. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű (J. S. Bach mű ajánlott), 

– Egy klasszikus szonatina tétel, 

– Egy előadási darab. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– a dúr és a moll hangsor összefüggései, vezetőhang, hármashangzat, 

– tonika, szubdomináns, domináns, kvintkör/kvintoszlop, 

– új ritmusok (pontozott ritmus, triola, szinkópa), 3/8-os, 6/8-os ütemek, felütés, 

– a kortárs zenei notáció ismereteinek bővítése, 

– az előforduló jelek, idegen szavak ismerete, 

– a tanult művek formai elemzése (két- és háromtagú forma, periódus, visszatérés), 

– a formálási készség fejlesztése, 

– alapfokú polifon játékkészség és hallásfejlesztés, 

– lapról játék egyszerű ellenszólammal, 

– karakterdarabok, a romantika előkészítése, 

– parlando játékmód, zenei deklamáció. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– a pódiumképesség megalapozása, 

– a kezek függetlenítése magasabb igénnyel ritmikában, artikulációban és dinamikában, 

– skálajáték (dúr, moll), kettősfogás, kis akkord, hangzatfelbontás és -megfordítás, 

– éneklő billentés (cantabile), a pergő játék előkészítése, 

– pedálozás (a testi felépítéstől függően): utánnyomásos, előre nyomott, tompító pedál, 
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– etűdök (klasszikus és modern). 

 

Ajánlott tananyag 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek II. 

Bartók: Mikrokozmosz I-II. 

Bartók: Gyermekeknek I. 

Borsody L.: Címkék 

Bozay A.: Medáliák 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I.  

Czövek: Zongoraiskola I. (Zeneműkiadó) 

Haydn: 6 kis menüett zongorára (Csurka M.) 

Könnyű zongoramuzsika a XVIII. századból (Hernádi) 

Kurtág Gy.: Játékok I-II. 

Magyar szerzők könnyű zongoradarabjai (Váczi) 

Papp L.: Első játékok a zongorán 

Papp L.: Meseképek 

Papp L.: Zongora ABC II. 

Régi táncok gyermekeknek  

Szabó F.: Válogatott zongoradarabok (Inselt K.) 

Tarka-barka gyűjtemény (Teőke M.) 

Teőke M.: Találkozások a zongoránál 

Teőke  M: Barátom a zongora 

Teőke M.: Válogatott etűdök II. 

Türk, D. G.: Gyermekévek (Sármai) 

Weiner: Magyar népi muzsika 

Zongoraiskola II. (Hernádi Lajosné, Inselt Katalin, Fantóné Kassai Mária, Komjáthy Aladárné, Zeneműkiadó 1965.) 

Sári J.: Lépésről lépésre 

Szőnyi E.: Kis kamarazene 

 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek (Csurka M.) 

Weiner: Három kis négykezes darab 

Ez a kottaanyag felhasználható a kamarazene tantárgy tanításához is. 

 

Követelmény: 

Folyamatos kottaolvasás. 

A tanult zeneművek, karakterdarabok, barokk/J. S. Bach, klasszikus, Bartók és egyéb XX. századi, kortárs (köztük 

virtuóz jellegű) művek stílushű megszólaltatása. 

A tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy karakterdarab, 

– Egy könnyű bécsi klasszikus mű, 

– Egy népdal- vagy gyermekdal-feldolgozás. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek anyagának ismétlése, továbbfejlesztése, bővítése, 

– a polifon játék és hallás továbbfejlesztése, 

– dúr és moll tonalitás, hangnemek és hangnemváltások, zárlatok felismerése, 

– új ritmusok, metrumok (5/8, 2/2), változó ütem, 

– a szonátaforma vázlatos ismerete, 

– új stílus: romantika, 

– a memória és az állóképesség fejlesztése, 

– parlando játék. 

 

Hangszerkezelés, technika: 
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– a kezek függetlenítése: azonos kézzel dallam és kíséret, 

– éneklő legato fokozott igénnyel, 

– a pergő játék fejlesztése, 

– skálajáték (több oktávon): az eddigi formákon kívül futam, 

– a repetíció előkészítése, ékesítések, 

– Alberti- és keringő-basszus, 

– pedálhasználat (utánnyomásos, együttnyomásos, előre nyomott), 

– etűd (klasszikus, modern), 

– négy- és hatkezes játék, zongorakíséret, 

– lapról játék ellenszólammal. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M.) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

Bach: Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach (Urtext) 

Bach: Az első Bach-tanulmányok (Teőke M., EMB 1980) 

Bartók: Gyermekeknek I-III. 

Bartók: Mikrokozmosz II-III. 

Csajkovszkij: Gyermekalbum 

Grecsanyinov: Gyermekalbum  

Grecsanyinov: Gyöngyszemek 

Kadosa P.: 55 kis zongoradarab 

Kadosa P.: Népdalszvit 

Kodály: Gyermektáncok (Zeneműkiadó) 

Könnyű szonatinák zongorára 

Kis zongoradarabok 

Majkapar: Prelűdök (pedálgyakorlatok) (orosz kiadás) 

Mozart: A gyermek Mozart (Hernádi) 

Preklasszikus zongoramuzsika (Csurka M., EMB) 

Schumann: Jugend Album 

Teőke M.: Válogatott etűdök 

Weiner: 20 könnyű zongoradarab 

Aszalós T.: A zongorázó gyermek III. 

Beethoven: Deutsche Tänze 

Diabelli: 6 szonatina 

Diabelli: Könnyű négykezesek 

Haydn: Deutsche Tänze 

Magyar szerzők négykezes zongoradarabjai (Váczi) 

Martin: École de Piano 

Mozart: Kontratáncok 

Mozart: 6 ländlerische Tänze 

Muzsikáljunk együtt I. (Szávai – Veszprémi) 

Thern K.: Magyar induló hat kézre (Aszalós T.) 

Türk, D. G.: Négykezes darabok gyerekeknek 

Türk D. G.: 30 Tonstücke 

 

Követelmény: 

Zongorázás könnyed folyamatossággal. 

A kotta helyes olvasása és megszólaltatása. 

Önállóan megtanult darabok. 

Megfelelő koncentráció, a tananyag körülbelül fele fejből játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga  

– Egy barokk mű, (ajánlott J. S. Bach mű) 

– Egy bécsi klasszikus mű vagy szonatina-tétel, 

– Egy karakterdarab vagy romantikus mű, 

– Egy XX. századi mű. 
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4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

Az előzőek ismétlése, bővítése, az ismeretek rendszerezése. 

A tanult művek formai, harmóniai elemzése a tanár irányításával. 

Dominánsszeptim, szűkített, bővített akkord, kromatikus hangsor. 

Rondóforma, polifon művek. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– skálajáték 2-4 oktávon, kromatikus skála, hármas- és négyeshangzat-felbontás és fordításai, akkord, futam, 

– biztonságos kézzel megcélzott hangok, ugrások, 

– a pedál differenciált alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I-II. (Csurka M. EMB) 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

Bartók: Gyermekeknek I-II. 

Bartók: Mikrokozmosz III-IV. 

Bartók: 10 könnyű zongoradarab 

Beethoven: Leichte Klavierstücke 

Csajkovszkij: Jugend Album 

Czerny: Könnyű technikai gyakorlatok I. 

Czerny: 160 rövid gyakorlat op. 821 

Grecsanyinov: Gyermekalbum 

Hacsaturján: Gyermekalbum I-II. 

Kabalevszkij: Válogatott zongoradarabok 

Kodály: Gyermektáncok (pl. 3, 7) 

Könnyű szonatinák zongorára  

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Majkapar: Kis zongoradarabok  

Mozart: Salzburger Tanzbüchlein 

Prokofjev: Kindermusik 

Schubert: Táncok 

Schumann: Jugend Album 

Soproni J.: Jegyzetlapok I-IV. (EMB) 

Tarka-barka gyűjtemény (Teőke M.) 

Teőke M.: Válogatott etűdök 

Balassa S.: Bagatellek op. 17/a, b, c 

Durkó Zs.: Gyermekzene 

Kocsár-művek (15 kis zongoradarab) 

Zongoráskönyv (Bognár, Darvas, Hortobágyi) 

Bizet: Négykezesek (Gyermekjátékok)  

Diabelli: Négykezes szonatinák 

Dvořák: Második szláv tánc 

Muzsikáljunk együtt II. (Szávai – Veszprémi) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske – Mese zenével 

Romantikus zongorazene négy kézre. 

 

Követelmény 

Értelmes, muzikális formálás, tudatos és önálló munka. 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek előadása. 

Bach- vagy más barokk mű, teljes szonatina, romantikus, XX. századi (kortárs és Bartók), virtuóz jellegű művek. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 

 

Év vég vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy barokk mű (ajánlott J. S. Bach-mű), 

– Egy szonatina-tétel, 

– Egy könnyű romantikus darab, 
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– Egy XX. századi mű. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek: 

– az előző évek ismereteit kiegészítve: variáció, invenció, szvit, Scarlatti szonáta, 

– a zenei stílusokhoz megfelelő billentés és hangszínek alkalmazása, 

– a formai tagolódás és a belső tartalom értése és éreztetése, 

– a hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés, 

– új stílus: az impresszionizmus előkészítése, 

– a polifon hallás állandó jellegű művelése. 

 

Hangszerkezelés, technika: 

– az előző években tanultak önálló és tudatos alkalmazása, 

– skálajáték (két kézzel, ellenmozgásban, négy oktávon keresztül), 

– dominánsszeptim, szűkített szeptimakkord, futam, oktáv, tört oktáv (kézalkattól függően), tremolo, 

– pedál (a darab stílusához, karakteréhez igazodó, mind önállóbb használat), 

 

Ajánlott tananyag 

A szonatina mesterei I. (Csurka M. EMB) 

A klasszika mesterei (Csurka M. EMB) 

Bach és Händel könnyű zongoradarabjai (Hernádi) 

J. S. Bach: Kis fúgák 

Bartók: Gyermekeknek III-IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV-V 

Chopin Mazurkák 

Couperin: 12 zongoradarab 

Czerny: Etűdök op. 821 

Czerny – Bertini: Etűdök 

Debussy: A kis néger 

Haydn: Szonáta 1/a, 1/b (Urtex) 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Mendelssohn: Gyermekdarabok 

Mozart: 6 bécsi szonáta 

Scarlatti: Szonáták 

Schubert: Táncok (EMB) 

Ránki Gy.: Két bors ökröcske (mese zenével) 

Ravel: Lúdanyó meséi 

Ravel: A Szép és a Szörny 

Schubert: Originalkompositionen für Klavier 4 Händen I-II. (Peters) 

Weiner: Lakodalmas 

 

Követelmény 

Az évfolyam zenei és technikai követelményeit kifejező művek stílusos előadása. 

Bach- vagy más barokk mű, Scarlatti szonáta, klasszikus szonatina vagy szonáta, romantikus, XX. századi (kortárs 

és Bartók) mű. 

A metrum, ritmus, valamint a tempótartás pontossága. 

Az anyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű (J. S. Bach-mű), 

– Egy szonatina vagy könnyű szonáta tétel, 

– Egy romantikus mű, 

– Egy XX. századi mű. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 
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Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az eddigi ismeretek összefoglalása, 

– Új stílus: az impresszionizmus, 

– A hangszeres és elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló önálló formai és harmóniai elemzés. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Skála, hármashangzat, futam felgyorsítása 

– Az eddig tanultak továbbfejlesztése fokozott igényességgel, 

– Az agogika önálló alkalmazása, 

– Zenei stílusjegyek alkalmazása. 

Legyen képes: 

– Hajlékony dallamformálásra, 

– Technikájának kiegyenlítettségét ellenőrizni, 

– Hangok közötti kapcsolat megteremtésére, összefoglalására, 

– A zongoramű struktúrájának megértésére és kifejezésre juttatására, 

– Önálló tanulására. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: 18 kis prelúdium (Hernádi) 

J. S. Bach: 15 kétszólamú invenció (Solymos, Urtext EMB) 

Bartók: Gyermekeknek IV. 

Bartók: Mikrokozmosz IV-VI. 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Keringők 

Czerny – Bertini: Etűdök zongorára  

Czerny: A kézügyesség iskolája I. 

Hacsaturján: Gyermek album 

Haydn: Sämtliche Klaviersonaten (Landon, WUE, EMB) 

Könnyű variációk zongorára (Csurka M.) 

Mozart: 6 bécsi szonatina 

Majkapar: Variációk 

Scarlatti: Szonáták (Urtext, Editio Musica Budapest ) 

Korai német zongoramuzsika (Könemann Music Budapest) 

Debussy: Children's Corner (6056) 

Introduction to Polyphonic Playing (Á. Lakos) 

First Concert Pieces I. G. Frescobaldi – C. Ph. E. Bach (Á. Lakos) 

Sonatinen I-II. (A. Kemenes) 

Grieg: Lyrische Stücke (T. Zászkaliczky) 

Chr. Bach: Duetti 

Brahms: Magyar táncok zongorára I-II. (EMB) 

Csajkovszkij-, Wagner-átiratok (Aszalós: A zongorázó gyermek III.) 

Frank Martin: Drei leichte Klavierstücke (Universal 1988) 

Mozart: Leichte Sonatinen für Klavier (Peters) 

Követelmény 

Kottahű zongorázásra való törekvés, 

Eddig tanult stílusok önálló, igényes megszólaltatása: önállóan megtanult darabok. 

A tananyag körülbelül fele kotta nélkül játszandó. 

A tanuló nyújtson átfogó képet az ismeretek és a hangszerkezelés fejezetében leírtak elsajátításáról. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonatina vagy szonáta tétel, 

– Egy romantikus darab, 

– Egy XX. századi vagy impresszionista mű. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 
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Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, húrozat, hangolás, 

rezonáns szekrény), 

– a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

– a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, a hangszerre vonatkozó speciális utasításokra (pl. una corda, 

prol. ped.), 

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

– egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

– tudatos, önálló gyakorlásra,  

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) 

használni,  

– a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

– a zenei karakterek megvalósítására, 

– a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 

– életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és 

kifejező előadására, 

– az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék 

– biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

– adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

– képességei alapján kiművelt zenei hallással. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét,  

Legyen képes 

– a kottában előforduló jelek, zenei műszavak és a hangszerre vonatkozó speciális utasítások (pl. una corda, prol. 

ped.), értelmezésére és használatára 

– a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseinek használatára 

– tudatos, önálló gyakorlásra 

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a 

zenei anyaghoz alkalmazni,  

Rendelkezzék 

– biztos zenei memóriával és technikai tudással 

 

 

Művészeti alapvizsga követelmények 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab; Bach: 18 kis prelúdium (EMB 1879) 13, 

15, 18, Händel: Válogatott darabok (EMB 4250, EMB 6990, EMB 6991, EMB 4321, EMB 13165), Telemann: 

Kezdők zongoramuzsikája (EMB 13452) nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció; Könnyű szonatinák (EMB 2719), 15 könnyű 

szonáta, Szonatina album (EMB 1280), Clementi: C Op. 36 (Ricordi) Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, (Universal) 



424 

 

Beethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény (EMB 14412) nehézségi 

szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Emlékezés (EMB 13543 kötetben), Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes 

álmodozás (EMB 6715 kötetben), Pacsirtadal (EMB 6715 kötetben), Schubert: Táncok (EMB 13212), Keringők 

(EMB 7355) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók Béla: Mikrokozmosz III. 84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kromatikus invenció IV/97 

Notturno, Kodály: Gyermektáncok (Boosey & Hawkes) 5-10 nehézségi szintjén. 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel; J. S. Bach: 18 kis prelúdium (EMB 1879) 9, 

16, 17, Kétszólamú invenciók (EMB 6912) C, a, F nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció; 15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A Hob. XVI/12, 

(Universal) E Hob. XVI/13, (EMB 3658 kötetben) D Hob. XVI/14, (Universal) Mozart: 6 bécsi szonatina (EMB 

2395), Beethoven: Szonatinák (EMB 8648), Grazioli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Fantáziatánc (Peters), Chopin: Keringők (EMB 6787) a, h, nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikrokozmosz: V. 128, 

Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok (EMB 8377, EMB 8378, EMB 8379) nehézségi szintjén. 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test- és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek, hangszerkezelés fejlesztése 

– A kifejezésmódok sokszínűségére való törekvés, 

– A barokk (német és francia) díszítések játéka, 

– A csembaló hangzás megjelenítése és billentésbeli sajátosságai, 

– A teraszos dinamika megoldása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Kis prelúdiumok és fúgák 

Haydn: Szonáták (Urtex, Peters) 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Rondo D-dúr K. 485 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Beethoven: Écossaises 

Schubert: Ländle 
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Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Chopin: Mazurkák 

Smetana: Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Grieg: Norwegische Tänze 

Debussy: Children's Corner 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Gyermekeknek I-IV. 

Bartók: Mikrokozmosz V-VI 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka-barka gyűjtemény) 

Bizet: Gyermekjátékok 

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Debussy: Kis szvit 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

 

Követelmény 

Ismerje a főbb harmóniai elemeket. 

A zongoraművek különböző karakterjegyeit, a hozzákapcsolódó hangszeres megoldásokkal. 

A tananyag körülbelül egyharmadát kotta nélkül játszandó. 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Három különböző stílusú mű (barokk, klasszikus szonáta tétel, előadási darab) 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk szvit ismerete, 

– A díszítések stílushű alkalmazása, 

– A klasszika zenei stílusjegyeinek ismerete 

– A polifon hallás fejlesztése, 

 

Hangszerkezelés, technika fejlesztése 

– Különböző legato billentésmódok alkalmazása, 

– A gyorsaság fejlesztése, 

– Egyenletes aprótechnika megvalósítása, 

– A szabad trilla játék kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Händel: Suiten (Peters) 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Cimarosa: Szonáták 

Mozart: Rondo D-dúr K. 485 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák 

Smetana: Zongoradarabok. 1 
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Csajkovszkij: Évszakok 

Grieg: Norwegische Tänze 

Debussy: 2 Arabesque (E-dúr, G-dúr) 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Gyermekeknek I-IV. 

Bartók: Mikrokozmosz V-VI 

Kodály: Hét zongoradarab 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Huszár: Csillagszóró (Teőke M.: Tarka-barka gyűjtemény) 

Csajkovszkij: Diótörő: Babák tánca (Aszalós T.: A zongorázó gyermek III.) 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

 

Követelmény 

A skála különböző billentésmódokban történő eljátszása. 

Alkalmazása a zenei stílusokban. 

Zenei karakterek megvalósítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga:  

– Három különböző stílusú mű (lehetőleg az egyik romantikus mű) 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A romantika zenei stílusjegyeinek ismerete, 

– A XX. századi notáció ismerete. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Stílusnak megfelelő zongorabillentés kialakítása, igényes pedál használata, 

– Dallam és kíséret érzékeny megvalósítása, 

– Legyen képes virtuózabb technikai megoldásokra. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek  

Haydn: D-dúr és G-dúr zongoraverseny 

Haydn: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Schubert: Moments musicaux 

Schumann: Kinderszenen op. 15 

Chopin: Keringők 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Brahms: Keringők op. 39 

Grieg-művek: Lírikus darabok 

Debussy: PreludesI-II. 

Rachmaninov: Két fantasztikus tánc 

Mikrokozmosz V-VI. 

Bartók: Négy sirató ének 

Kodály: 7 zongoradarab 

Lutosławski: Bukoliki 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

Lutosławsky: Album for the Young (Chester Music) 

 

Követelmény  
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Helyes pedálozás. 

A művek értelmes előadása. 

A zeneműveknek megfelelő billentésmód kialakítsa. 

A helyes tempók alkalmazása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy előadási darab 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek és hangszerkezelés fejlesztése 

– A trilla játék barokk zenében beosztott, a romantikus művekben ú. n. szabad trilla, 

– A romantikus szólamvezetés, 

– Parlando, rubato deklamációja, 

– Modális hangsorok ismerete. 

– A barokk szvit tételeket, 

– Modális hangsorokat. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Háromszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáták 

Schubert: Moments musicaux 

Schumann: Novelletten op. 21 

Chopin: Mazurkák 

Chopin: Prelűdök 

Liszt: Consolations 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Brahms: Keringők op. 39 

Debussy: Preludes I-II. 

Bartók: Mikrokozmosz V-VI. 

Bartók: Kolindák I. 

Kodály: 7 zongoradarab 

Lutosławski: Bukoliki 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

Liszt: Részlet Mozart: a Varázsfuvola című operából (Mező, EMB) 

Liszt: Karácsonyfa (Kováts G., EMB) 

 

Követelmény  

Zenei karakterek hangszín és tempóbeli megvalósítása. 

Érzékeny zenei kíséret kialakítása. 

A különböző billentésmódok megfelelő alkalmazása. 

Stílushű előadása a műnek. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy előadási darab 

 

 

Továbbképző évfolyam „B” tagozat 

 

Ezek a tanulók nem zenei jellegű tanulmányaik mellett meg akarják őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét. 

Ebből következik, hogy az „A” tagozatnál bővebb, átfogóbb tananyagot kell elvégezniük. 
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7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A barokk zene főbb stílusjegyeinek ismerete, 

– Tudja a művet tanári segédlettel, elemezni, 

– Ismerje fel a harmóniai összefüggéseket, 

– Zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés, technika 

– Árnyalt frazeálásra és artikulációra való törekvés, 

– Skálajáték különféle módozatai, 

– A virtuóz technika alapozása. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Smetana Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Debussy: Children's Corner 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Mikrokozmosz V-VI 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

 

Követelmény 

Fokozott önállóság a darabok tanulása során. 

Stílushű előadás a tempónak megfelelően. 

Differenciált pedál használat. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy barokk mű 

– Egy szonáta tétel 

– Egy szabadon választott mű 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– A különböző tanult zenei stílusok alapvető jegyeinek ismerete, 

– A XX. századi zene jellegzetes notációjának ismerete, 

– Zenei memória fejlesztése. 

 

Hangszerkezelés fejlesztése 

– A „szép” halk játék technikai megoldása, 

– A dallam és kíséret érzékeny megoldása, 
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– Technika fejlesztése skálák és etűdök alapján. 

 

Ajánlott tananyag 

J. S. Bach: Kétszólamú invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Beethoven: Hat bagatell op. 126 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Ländler-ek, écossaise-ek, keringők, menüettek 

Mendelssohn: Lieder ohne Worte 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Smetana Zongoradarabok. 1 

Csajkovszkij: Évszakok 

Debussy: Children's Corner 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Mikrokozmosz V-VI 

Bartók: Három rondó népi dallamokkal 

Kodály: Hét zongoradarab 

Prokofjev: 10 zongoradarab op. 12 

Debussy: Kis szvit 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

 

Követelmény 

Különböző díszítések stílushű alkalmazása. 

Az Alberti basszus könnyed és biztonságos játéka. 

A polifon hallás érzékenysége. 

A zongora hang igényes megszólalására való törekvés. 

A kontrollált gyakorlás igénye. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek és hangszerkezelés, technika 

– Skálajáték, futamok, akkordtechnika fejlesztése, 

– Játszott művek elemzése, 

– Koncentrált gyakorlás megvalósítása, 

– Alkatnak megfelelően önálló ujjrendek kialakítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáta 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Impromtus 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 
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Chopin: Mazurkák1 

Dohnányi: Induló 

Bartók:Mikrokozmosz -V-VI 

Bartók: Tizennégy bagatell 

Bartók: Három csíkmegyei népdal 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

 

Követelmény 

Árnyaltabb hangszínek megoldása, differenciált kíséret alkalmazása. 

Tudatos, és érzékeny pedál használata. 

Biztonságos technikai tudás. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek, hangszerkezelés, technika 

– A modális hangsorok, zenei műformák ismerete, 

– A különböző zenei stílushoz illő hangzásbeli, billentésbeli megoldások, 

– Virtuóz technikai fejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Scarlatti: Szonáták I-IV. (EMB, Balla) 

J. S. Bach: Háronszólamú Invenciók 

J. S. Bach: Francia szvitek 

Haydn: Szonáták (Urtex , Peters) 

Mozart: Szonáták 

Beethoven: Szonáta 

Weber: Leichte Meisterwerke für Klavier (Héra – Sármai) 

Schubert: Impromtus 

Schumann: Kinderszenen 

Liszt: Etűdök (Zempléni) 

Chopin: Keringők 

Chopin: Mazurkák1 

Dohnányi: Induló 

Bartók: Mikrokozmosz -V-VI 

Bartók: Tizennégy bagatell 

Bartók: Három csíkmegyei népdal 

Sosztakovics: 3 fantasztikus tánc 

Grieg: Peer Gynt szvit 

Kurtág-átiratok Machaut-tól J. S. Bach-ig 

 

Követelmény 

Képes legyen a tanuló tehetségéhez mérten a mű tudatos interpretációjára. 

Legyen állóképessége és biztonságos technikai tudása a tanulónak a nagyobb zenei művek előadásához. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy barokk mű, 

– Egy szonáta tétel, 

– Egy szabadon választott mű. 
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Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. Richter, Rubinstein, 

Fischer Annie, Cziffra György...), 

– a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zongorára vonatkozó 

speciális utasításokra. 

Legyen képes 

– technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

– a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármashangzat, futam, 

kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, non legato) a 

zenei anyaghoz alkalmazni, 

– saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

– a zongorapedálok tudatos használatára, 

– a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

– olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

– az együttzenélés igényével. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

– skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

– a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

– a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

– a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

– megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

– biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei alapján – adott esetben – 

legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

Művészeti záróvizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

Zongora főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 15 erc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Barokk mű, többszólamú szerkesztésű darab vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk variáció; Händel: Könnyű 

zongoradarabok Chaconne (EMB 6991 kötetben), Scarlatti: Szonáta C K.513 h K. 377, (EMB 7817 kötetben) 

Bach: Francia szvit (EMB 7190) tánctételek nehézségi szintjén. 

– Klasszikus szonáta-tétel; Beethoven: Szonáta G Op. 49 (EMB 8152) no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta G. Op. 79. 

(Schott); rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 (Peters) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Schumann: Kinderszenen (EMB 7146), Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül (EMB 7354) 14., 

19, Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 (EMB 6877 kötetben, PWM kötetben) nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Mikrokozmosz IV. 102 Felhangok, V.130 Falusi tréfa nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

– Egy barokk mű; többszólamú szerkesztésben írt darab vagy szvit-tétel; J. S. Bach: h-moll háromszólamú 

invenció (EMB 6913), Francia szvit (EMB 7190) Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scarlatti: A-dúr szonáta 

K.453. nehézségi szintjén. 

– Egy klasszikus szonáta-tétel; Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19 (Peters), Mozart: C-dúr szonáta KV. 309 (EMB 

3996 kötetben, EMB 3997 kötetben, Peters kötetben) nehézségi szintjén. 

– Romantikus mű; Liszt-Zempléni: Etűd (EMB 766) 2 a, Liszt: Consolation (EMB 12697) Desz nehézségi szintjén. 

– XX. századi mű; Bartók: Szonatina (EMB 117), Mikrokozmosz VI (EMB 130) Hat tánc bolgár ritmusban, 

Debussy: Arabesque (EMB 6029) E nehézségi szintjén. 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes test- és kéztartás, 

– hangminőség, billentés, 

– pedálhasználat, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű zongora vagy pianínó.  

2 darab változtatható magasságú zongoraszék, 2 darab különböző magasságú zsámoly. 

Metronóm. 

 
VONÓS TANSZAK 

 

HEGEDŰ 

 

A hangszerjátéknál a zenei elképzelés és az azt megvalósító technika elválaszthatatlanok. Különösen áll ez a tanulás 

kezdeti éveire, amikor a zenei appercepció és a hangszeres mozgásérzetek még fejletlenek, s a tanuló valóban csak 

azt tudja helyesen megszólaltatni hangszerén, amiről intenzív hallási élménye van. 

 

A hegedűtanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a hegedű akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 

– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

– helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
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– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 

– a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

– a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, versek, mondókák; a hangszeres játékot előkészítő mozgásgyakorlatok. 

Készségfejlesztés 

– A hangszerjátékra való felkészítés fázisai, valamint a hangszerre irányuló mozgások gyakorlása  

– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és végtagok térbeli helyzetéről; 

– a helyes légzés felismerése, illetve alkalmazása 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása.  

 

Hangszer nélkül 

– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 

– közelítés – távolítás; 

– súlyérzet; 

– rotálás, tengelyfogás érzete; 

– a hegedű „fészek” megismerése. 

A hegedűtartás, vonótartás kialakítása: 

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag: 

Gyermekdalok eljátszása, egyszerűbb népdalok és a Hegedűiskola I. kötetében található egyszerűbb etűdök tanulása. 

Kodály: 333 olvasógyakorlat 

Forrai: Óvódás énekeskönyv 

Dénes – Kállai – Lányi – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Szilvay: Színes húrok I. 

 

Követelmény 

A hangszerre irányuló mozgások természetes és jó irányú mozgása 

A tanulók figyelme irányuljon a hangszer szép hangon való megszólaltatására, és a tiszta intonációra való törekvésre. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről. 
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasási ismeretek fejlesztése 

– Egész, fél, negyed, nyolcad,és szünetei ismerete 

– Módosítójelek 

– Dallamsorok felismerése 

 

Hangszerkezelés fejlesztése, készségfejlesztés 

– Helyes testhelyzet, hegedűtartás kialakítása 

– Billentő mozgás fejlesztése 

– A két kéz helyezkedő műveleteinek fejlesztése 

– Koncentrált figyelem a tiszta intonáció kialakítására 

– Vonókezelési feladatok, vonóbeosztások tudatosítása 

 

Ajánlott tananyag: 

 30-40 gyakorlat 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Dénes-Lányi: Hegedűiskola I. füzet 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló önállóan elhelyezni a hangszerét és vonóját 

Törekedjen a tiszta intonációra 

Tudjon kottát olvasni az egyszerűbb gyakorlatoknál 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Keresztmetszet az év során tanult hangszerkezelési és zenei anyagról, egyéni fejlődéstől függően 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A helyes testhelyzet és a hegedűtartás kialakítása. 

– A bal kar és bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó és fekvésváltó mozgások, alkar-rotáció). 

– A billentő mozgások kialakítása. Tenyérérzet. 

– Intonáció a tanult hangkészletben  

A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík-érzet, – vonóvezetés üres 

húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 

– Vonókezelési feladatok: játék egész vonóval. A legato és détaché játékmód kialakítása. Vonóbeosztási formák a 

különböző ritmusképletek megszólaltatásakor. 

– A szép hang iránti igény felkeltése – már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok során. 

– Hangsorok egyszerű vonásnemekkel.  

 

Zenei ismeretek 

– Kottaolvasás a tananyag hangkészletén belül. 

– Metrum, mérőütés, tempó. 

– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4. 

– Hangjegyértékek: az egész, fél, negyed, nyolcad és szüneteik. 

– Nyújtópont a fél és a negyed érték mellett. 

– Módosítójelek, előjegyzés. 

– Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, oktáv ismerete. 

– A hármashangzat fogalma. 

– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 

– Memóriafejlesztés. 
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Ajánlott tananyag 

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola I. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola I. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

 

Követelmény 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül egyszerű ritmusok 

alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel, törekedjen a tiszta intonációra. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Haydn: Dalocska, Lully: Dal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű tanulmány, 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– a húrváltó-készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

– vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; 

barokk „non legato”. 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák, nagy és kis „nyújtott” és „éles” ritmus, 

legato. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó- és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Kállay – Mező: Hegedűiskola II. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Kodály: Biciniumok 

 

Követelmény 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége a 4#, 4b előjegyzésű skálák hangkészletén belül. 

Ismerje az új ritmusokat. 

Legyen képes a détachét, legatót (2, 4, 8 hang kötését) a tanult hangkészleten belül alkalmazni. 

Ismerje a dinamikára és a tempóra vonatkozó zenei kifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Bartók: Betyárnóta, Rameau: Rigaudon, Schubert: Német tánc. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Két zongorakíséretes darab lehetőleg kotta nélkül. 
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3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő-készség fejlesztésére az I. fekvésben  

– Játékkészség a II. és III. fekvésben (a közvetítőhang szerepe). 

– Kettősfogás-játék: tercek, szextek. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon. 

– Nagy és kis détaché. 

– Martelé a vonó különböző részein. 

– A legato fejlesztése, vonáskombinációk. 

– Akkordjáték és emelt vonás, a staccato vonások előkészítése. 

– A vibrato fejlesztése. 

– A hangszer önálló felhangolása. 

 

Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két- és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedőiskola III-IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található előadási művek. 

Kodály: Biciniumok 

Pejtsik: Régi kamarazene sorozat: Duók, Triók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: 12 duó K. 487 (válogatva) 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes az eddig tanult mozgásformák, vonástípusok folyamatos alkalmazására. 

Ismerje a zenei ékesítések egyszerűbb módozatait: előke, utóka, mordent, trilla. 

Törekedjen a tiszta intonációra az első fekvésben (szűkített és bővített hangközök). 

A tanuló ismerje az egyszerű fekvésváltásokat (azonos ujjak, üres húr alatti fekvésváltások). 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Járdányi: Magyar tánc, Stanley: Allegro grazioso, Händel: Gavotte. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd (különböző technikai feladatokkal)  

– Két zongorakíséretes mű (lehet koncerttétel, vagy barokk, illetve klasszikus tánctétel), lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az előző években jobb és bal kézzel elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– 1/2 fekvés, II-III. fekvés, fekvésérzet. 

– A vibrato fejlesztése 

– Dúr és moll skálák két oktávon, fekvésekben, fekvésváltással is. 

– A kromatikus játéktechnika fejlesztése. 
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– Az eddig tanult vonásnemek gyorsítása, alkalmazása összetettebb feladatokban. 

– A staccato játékmód, az emelt vonás fejlesztése. 

– A dobott vonás (spiccato) előkészítése. 

– Az akkordjáték és a kettősfogás-játék fejlesztése első fekvésben. 

– A hangindítás, a vonós artikuláció fejlesztése, a fontosabb zenei karakterek megszólaltatásának megalapozása 

(dolce, risoluto, espressivo). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempó- és a dinamikai jelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütemek. 

– A teljes kvintkör. 

– A játszott anyag zenei – formai és harmóniai – elemzése a tanár segítségével. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III-IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűsiskola IV/A, B. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, vagy 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók Z. 3083 

Mozart: Duók K. 487 

Bartók: Duók 

Hegedűduók kezdőknek (Vígh) 

Kamarazene kezdők számára (Máriássy) 

Régi kamarazene (sorozat): Duók, Triók 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a 1/2 fekvést, a II. és III. fekvést, az egyszerűbb kettősfogásokat és akkordokat. 

Legyen képes a fekvésekben közlekedni (közvetítőhang). 

Tudja az eddig tanult vonásnemeket alkalmazni gyorsabb tempóban is. 

Legyen képes az emelt vonós és staccato játékmód alkalmazására. 

Ismerje a játszott zenei anyagban előforduló szakkifejezéseket. 

A zeneművek nehézségi szintje pl. Zathureczky: Gyermekeknek, Farkas: Régi magyar táncok, Steibelt: Uno ballo, 

Mozart: Andantino. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Két zongorakíséretes mű (az egyik lehet kamarazene), lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Az eddig tanult fekvésekben való jártasság elmélyítése. 

– A IV. és V. fekvés elsajátítása, a páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 

– Kettősfogás-játék a fekvések alkalmazásával. 

– A vibrato fejlesztése (egyenletesség, gyorsaság, folyamatosság). 

– Az akkordjáték fejlesztése – játéka könnyebb fekvésváltásokkal is. 

– Folyamatos játék dobott vonóval, könnyebb etűdanyagon. 

– Az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazása, zeneileg árnyaltabbá tétele, a vonós artikuláció 

fejlesztése. 

– Dúr és moll hangsorok, akkordfelbontások két oktávon az V. fekvésig. 

 

Zenei ismeretek 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzat, szűkített szeptimakkord. 

– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 
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– A szonátaforma tematikus és hangnemi elemzése, a barokk szvit felépítése. 

– Klasszikus táncok. 

– Romantikus karakterdarabok. 

– Variációs forma. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I-II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II-III. 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene-művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II. 

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

A barokk triószonáta Z. 13549 

 

Követelmény 

Ismerje és játssza a dúr és moll hangsorokat (5#, 5b előjegyzésig) két oktávon keresztül az V. fekvésig. 

Ismerje a IV. és V. fekvést. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetettebb alkalmazására (emelt vonó, dobott vonó, staccato), zeneileg 

árnyaltabbá tételére, a vonós artikuláció használatára. 

Gyorsabb mozgású darabokat is szép hangon, értelmes frazeálással játsszon (bal kéz pergőtechnika). 

Alkalmazzon folyamatos vibratot az éneklő jellegű műveknél. 

Legyen képes az évfolyam anyagánál könnyebb műveket lapról eljátszani. 

A játszandó művek nehézségi szintje pl. Bartók: Gyermekeknek, Pergolesi: Siciliano, Beethoven: Menüett 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Egy etűd, 

– Egy zongorakíséretes mű lehetőleg kotta nélkül 

– Egy kamaramű (tanárral vagy tanulótársaival). 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Tájékozódás és játékkészség a VI., VII. fekvésben és félfekvésben. 

– Háromoktávos hangsorok akkordfelbontásokkal. 

A bal kéz mozgékonyságának sokoldalú fejlesztése: 

– trilla, pergőtechnika, fekvésváltás (kettősfogásokkal is); 

– természetes üveghangok. 

A vibrato fejlesztése minden fekvésben. 

 

Zenei ismeretek 

– Barokk művek felépítése (szonáta, koncert). 

– Szekvenciális szerkesztésmód a barokk művekben. 

– Kifejező és stílusos artikuláció. 

– A portamento fogalma. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának ismerete: melodikai, harmóniai sajátosságok, szerkesztési elvek ismerete 

a játszott művek alapján. 

 

Ajánlott tananyag  

Mazas: Études speciales op. 36 I. füzetből válogatva,  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola V. 

Kayser: 36 gyakorlat hegedűre op. 20, I-II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, I. 
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Dancla: Etűdök op. 68 

Bloch: Hangsoriskola II-III. 

Bartók: Duók 

Mozart: Duók K. 487 

XX. századi kamarazene-művek 

A vonós kamarazene iskolája (Pejtsik): I. II. 

Négy évszázad könnyű triói Z. 13548 

A barokk triószonáta Z. 13549 

 

Követelmény 

Rendelkezzék stílustapasztalattal a barokk művek játékában és szerezzen jártasságot a bécsi klasszikus és 

romantikus művek terén. 

Legyen kedve az önálló társas muzsikáláshoz, ambíciója új művek felkutatásához, terjessze ki érdeklődését korunk 

zenéje iránt. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két zongorakíséretes előadási darab, lehetőleg kotta nélkül – az egyik kamarazene is lehet. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, zenei ismeretek 

A vibrato kialakítása, árnyaltabb dinamika, 

A martelé játékmód fejlettebb, differenciáltabb formái. 

 

A hegedűtartás és vonótartás fejlesztése. 

Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére: 

– ejtő – emelő billentés; 

– a húrváltó-készség fejlesztése; 

– az ujjak nyújtása, csúsztatása; 

– a kettősfogások egyszerű formái (terc, szext); 

– a fekvésjáték és a vibrato előkészítése; 

Vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken,  legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, 

– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel; barokk „non legato”. 

A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. Nagy és kis „nyújtott” és „éles” ritmus, 

legato is, valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek 

– A kottaolvasás továbbfejlesztése. 

– A tempó- és dinamikai jelzések ismerete. 

– Egyszerű és változó ütemek. 

– Hangjegyértékek: nyolcad, triola, tizenhatod 

– Hangközök: szekund, terc, kvint. 

 

Ajánlott tananyag 

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola II.; III-IV. II. fejezet: Fekvéstanulmányok 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola II. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Wohlfahrt: 40 etűd op. 54 (válogatva), vagy 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45 (válogatva) 

 

Követelmény 

A II. és III. fekvés használata könnyebb hangnemekben. Egyszerűbb fekvésváltások, tanult zenei anyag játéka 

ujjrendváltozattal. 

Önálló hangolás. 

Hangsorok, népdalok, klasszikus etűdök és összetettebb zenei anyagok kotta nélküli előadása. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A fekvésérzet differenciálása, a fekvésváltás készségének fejlesztése, a II. és III. fekvés elsajátítása. 

– A vibrato kialakítása, fejlesztése. 

– Trilla, a kromatika intonálása, ujjfüggetlenítés. 

– A kettősfogás fejlesztése a II. és III. fekvésben (fekvésváltás nélkül). 

– Ismerkedés a IV. fekvéssel és a félfekvéssel. 

– Hangsorok, akkordfelbontások két oktávon, a tanult fekvésekben, fekvésváltással is. 

– Az eddig tanult vonások fejlesztése a vonó különböző részein, vonáskombinációk. 

– Lassú, tartott hangok. 

– A staccato játékmód fokozatos fejlesztése. 

 

– Az akkordjáték és az emelt vonás előkészítése, majd alkalmazása. 

– Természetes üveghangok. 

– Tempótartás, a tempó fokozása. 

 

Zenei ismeretek 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– Szűkített és bővített hangközök. 

– A hármashangzat és fordításai. 

– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két- és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, paránytrilla és mordent. 

Memóriafejlesztés. 

– alteráció, hangnemi kitérés, moduláció; 

– a főtéma, melléktéma fogalma (koncert vagy szonáta játéka kapcsán); 

– a klasszikus periódus; 

XX. századi stílusjelenségek. 

 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola III-IV. 

Sándor – Járdányi – Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B (válogatva) 

Sándor: Hegedűiskola III. 

Wohlfahrt: 60 etűd op. 45, illetve 40 etűd op. 54 (válogatva) 

Kayser: 36 gyakorlat op. 20 I. (a technikailag könnyebb etűdök: 1, 3, 5, 8) 

Konyusz: Kettősfogások az első fekvésben  

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek. 

Bartók: Duók 

Régi kamarazene (Pejtsik – Szász): Duók, Triók 

Pleyel: Duók 

Szervánszky: Duók (Z. 3083) 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló szép és kifejező hangon. 

Billentése legyen mozgékony, rendelkezzen tapintási érzékenységgel. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai összehangoltságára.  

Alkalmazza helyesen a közvetítőhangokat a gyakorlásban, a vibratot a zene kifejező megformálása során. 
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Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanult fekvésekben való játék elmélyítése, a IV-V. fekvés elsajátítása. 

– Ismerkedés a VI-VII. fekvéssel (hangsorok, szekvenciális fekvésváltás-gyakorlatok). 

– A páros és páratlan számú fekvések egyenrangú fejlesztése. 

– A fekvések összekötése I-V. fekvésig. 

– Az akkordjáték fejlesztése: egyszerre megszólaltatott háromszólamú akkordok és egyszerű négyszólamú tört 

akkordok tanulása. 

– Hangsorok 5#-5b előjegyzésig, akkordfelbontásokkal, két oktávon. 

– A pergőtechnika, trilla, zenei díszítések alkalmazása. 

– A vibrato fejlesztése, kifejezésbeli gazdagítása éneklő művek előadásánál. 

– Az eddig tanult vonások gyorsítása, karakterbeli gazdagítása. 

– A kettősfogás-játék fejlesztése (fekvésváltással kombinálva is). 

 

Zenei ismeretek 

– A tempójelzések bővebb ismerete. 

– Ütem: 5/4, 5/8, változó ütem. 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– Szűkített és bővített hármashangzatok, szűkített szeptimakkord. 

– A rondó- és a szonátaforma főbb jellemzői. 

– Alapvető zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto, grazioso, marcato. 

– Az egészhangú skála. 

– A portamento fogalma. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola III-IV. 

Dénes- Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V-VI. 

Sándor -Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola IV/A, B 

Bloch: Hangsoriskola II. Z. 1767 

Kayser: 36 etűd op. 20 I-II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. 

Dancla: Etűdök op. 68 (válogatva, pl. 2, 4, 6, 1, 9.) 

Az ajánlott irodalom jegyzékében található művek. 

 

Követelmény 

Játsszon a tanuló felszabadult hangszerkezeléssel, rendelkezzen karakterérzékeny vonótechnikával. 

Zenei igénnyel váltson fekvést, igazodjon a játszott mű tempójához és karakteréhez. 

Vibratoja legyen folyamatos, alkalmazza mozgalmasabb zenei anyagon is. 

Tudjon könnyebb műveket önállóan megtanulni. 

Könnyebb darabokat, valamint zenekari és kamaraművek egyszerűbb szólamait tudja lapról játszani. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két különböző jellegű technikai tanulmány – közülük az egyik klasszikus etűd  

– Két zongorakíséretes mű kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I-VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon. 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 
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– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése. – Szekvenciális 

szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 

– Ismerkedés korunk zenéjével. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűsiskola V-VI. 

Kayser: 36 etűd op. 20 II. 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II. 

Dancla: Etűdök op. 68 

Ševeík: Fekvésváltások op. 8 

Bloch: Hangsoriskola II-III. Z. 1767-68 

Feigerl: 24 gyakorlat I. (a könnyebbek közül válogatva) 

Mazas: Études speciales op. 36, I.  

Régi kamarazene (Pejtsik-Szász): Duók, Triók 

Bartók: Duók 

Lendvay: Duók (Z. 13224) 

Szokolay: Magyar gyermekdalok (két és három hegedűre) (Z. 7254) 

Kiss Zs.: Duók Z. 12565 

Reményi: Duók Z. 13247, (Z. 12567) 

 

Követelmény 

Memóriafejlesztés: hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből (etűdök is). 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó egyéni 

hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

Az év folyamán több alkalommal szerepeljen hangversenyen. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd (közülük az egyik klasszikus etűd), 

– Két zongorakíséretes mű – az egyik vagy koncert, vagy szonáta. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A játékkészség fejlesztése I-VII. fekvésig. 

– Hangsorok és akkordfelbontások három oktávon, terc-, szext és oktávskálák két oktávon; az ujjrendi formák 

bővítése a zenei kifejezés szolgálatában („kúszó ujjrend”, ujjazatos kromatika). 

– A bal kéz biztonságának és minden irányú mozgékonyságának fejlesztése. 

– Pergőtechnika. 

– A fekvésváltás, trilla, vibrato fejlesztése, kettősfogás, természetes és mesterséges üveghang. 

– A tanult vonásnemek, vonáskombinációk fejlesztése, a gyorsasági készség fokozása. 

– Spiccato játék középtempóban. 

– Célszerű ujjrend megválasztása a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Zenei ismeretek 

– A ciklikus művek felépítése, a barokk szonáta és koncert tematikus és hangnemi elemzése, szekvenciális 

szerkesztés a barokk művekben. 

– A bécsi klasszikusok játékához vezető könnyedebb játékmód kialakítása. 

– Romantikus hangszeres dalok, karakterdarabok. 
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– Ismerkedés korunk zenéjével. 

– Az elérendő készségszintet az évfolyam technikai és zenei anyaga jelöli meg. 

– Az értőbb, önálló előadáshoz szükséges zenei összefüggések, stílusjegyek, szakkifejezések ismeretének 

kibővítése. 

 

Ajánlott tananyag  

Dénes – Lányi – Mező – Skultéty: Hegedűiskola V-VI., II. rész 

Bloch: Hangsoriskola II-III. Z. 1767-68 

Mazas: Études speciales op. 36, I. Études brillantes op. 36 II. (a lehetőségek szerint) 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (a könnyebbek közül) 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Ševčík: Fekvésváltás op. 8 

Ševčík: Trillagyakorlatok op. 7 

 

Követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

Legyen képes tudatos helyezkedő-műveletekre a tiszta intonáció érdekében. 

A fekvésváltásokat és a vibratot a zenei folyamatokba illesztve, zavartalanul tudja megoldani. 

Az alapvonásokat tudja hajlékony, szép hangon játszani. 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei karakterekkel és 

Dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– Két etűd, 

– Egy koncerttétel vagy egy zongorakíséretes darab (a koncerttétel helyett lehet szonáta I-II. tételt játszani) kotta 

nélkül. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének,  nyomásának és a lábtól 

való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Legyen képes 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 

 

– az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosztás alkalmazására, 

– szép hangon való, karakteres előadásra, 

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– Háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 
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– Két szabadon választott etűd, 

– Egy versenymű saroktétele, 

– Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy egy lassú és egy élénk tempójú előadási darab. A választott etűdök 

tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

A” tagozat 

– Egy etűd; Dénes: V-VI. Hegedűiskola (EMB 7111), vagy Dancla op. 68 (EMB 7918) 2., 9., 14., vagy Dont op. 

38 (EMB 2214, EMB 2215, EMB 2216), vagy Mazas: Études speciales op. 36.1 (EMB 2244) 2., 8., 9. nehézségi 

szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel; Beethoven: Menuett (PWM) és Trió 

(Peters), Rameau: Gavotte (EMB 4535 kötetben), Dancla: Variációk-sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert (EMB, 

Ricordi, Peters, PWM) I. tétel, Seitz: D-dúr koncert (Peters) I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta (EMB 12050 

kötetben, EMB 12051 kötetben, EMB 12265 kötetben) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd, a játék technikai biztonságának felmérésére; Dont op. 

68/12., 15., Mazas: Études speciales op. 36. I (EMB 2244) 2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 

36. II. (EMB 2245) nehézségi szintjén. 

– Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 2604), a könnyebbek 

szintjén. 

– Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú-gyors); Boyce: Matelotte (EMB 2751 kötetben), Járdányi: 

Magyar tánc (EMB 3236). Wieniawski: Kuyawiak (EMB 8001) nehézségi szintjén. 

– Egy koncert- vagy szonáta-tétel; Komarovszkij: A-dúr koncert (Peters) I. tétel, Vivaldi: a-moll Koncert (EMB, 

Ricordi, Peters, PWM) I. tétel Accolay: a-moll koncert (PWM), Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 (PWM, Music 

Sales) I. tétel, Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3 Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta (EMB 

12309) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 
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A továbbképző évfolyamok fő célja a zenei műveltség elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása. 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A hajlékony hang kialakítása, 

– Alapvonások (legato, martele, detache ) kidolgozása, 

– A fekvésváltás könnye alkalmazása, 

– A húrváltó mozgások fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Block: Hangsoriskola 

Vivaldi: G-dúr Koncert 

Haydn: D-dúr Koncert no.2. 

Komarovszkij: A-dúr Koncert 

Händel: E-dúr Szonáta 

Corelli: e-moll Szonáta 

Haydn: Menüett D-dúr, F-dúr 

Vivaldi: Siciliano 

Rubinstein: Polka 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes megválasztására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd 

– Egy előadási darab (választható koncerttétel, szonáta, vagy kamaramű) lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Jobbkéz mozgásainak fejlesztése (különösen a vonóbeosztással kombinált vonásoknál) 

– A tanuló legyen jártas a barokk zene hangzásvilágában 

 

Követelmény 

Legyen képes oldott és rugalmas billentésre a magasabb fekvésben is. 

A fekvésváltás legyen könnyed és folyamatos 

A tanuló tudjon tisztán intonálni a magasabb fekvésben is 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 

Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 

Kayser: 36 etűd op. 20, III. 

Vivaldi: e-moll, E-dúr Koncert 

Vivaldi: d-moll Kettősverseny 

Stamitz: B-dúr Koncert 

Händel: g-moll Szonáta 

Corelli: A-dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladat 

– A korábbiakban elsajátított zenei és technikai eszközök alkalmazási készségének további finomítása 

– A bécsi klasszika jellegzetes formáinak megismerése 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études speciales op. 36, II. 

Feigerl: II. Füzet 

Block: Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: a-moll Koncert 

Mozart: D-dúr (Adelaide) Koncert 

Stamik: B-dúr Koncert 

Beriot: a-moll Koncert 

Tartini: F-dúr Szonáta 

Händel: A-dúr Szonáta 

Schubert: A méh 

Gluck: Melódia (Remekművek sorozat) 

Wieniawsky: Legenda 

Beethoven: Romanc (F dúr) 

Bartók: Szonatina 

Vivaldi: d-moll Kettősverseny 

Stamitz: B-dúr Koncert 

Händel: g-moll Szonáta 

Corelli: A-dúr Szonáta 

Mozart: Albumok (Dobszay) 

 

Veracini: Largo (Remekművek sorozat) 

Járdányi: Magyar tánc 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen a tanuló intonációs biztonsága fejlett a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon hangszerén folyamatosan pergő trillát játszani. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei karakterek és a hozzá tartozó virtuózabb vonásfajták játéka, 

– Gyorsabb tempójú futamok fejlesztése, 

– Hangképzése a zenei kifejezést szolgálja. 

 

Ajánlott tananyag 

Mazas: Études brillante II. 

Feigerl: Etüdök 

Block: Skálák 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bach: E-dúr Koncert 

Mozart: G-dúr Koncert 

Spohr: d-moll Koncert 
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Kabalevszkij: C-dúr Koncert 

Tartini: 12 fantázia szólóhegedűre 

Locatelli: g-moll Szonáta 

Bach: E-dúr Partita 

Bruck: Air 

Rachmanyivov: Vocalise 

Bartók: Szonatina 

Bartók: Román népi táncok 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszertechnikájának önálló fejlesztésére. 

Tudjon önállóan ujjazatot és vonásnemet változtatni a zenei kifejezés szolgálatában. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Egy előadási darab, vagy koncert, vagy szonáta tétel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Billentés alapformáinak tudatos alkalmazása 

– Húr és vonóváltás műveleteinek előkészítése, fejlesztése 

Ajánlott tananyaga 

Mazas: Études speciales op. 36, I. II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Dont: Etüdök op. 37 

Block: Skálaiskola 

Vivaldi: a-moll, d-moll Koncert 

Haydn: G-dúr Koncert  

Viotti: G-dúr Koncert 

Händel: g-moll, F-dúr Szonáta 

Corelli: e-moll Szonáta 

Dancla: Solo I., II 

Vivaldi: Siciliano 

Farkas: Szonatina 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab – koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Oldott és rugalmas billentés kialakítása, 

– Könnyed és folyamatos fekvésváltás, 

– Ritmikus pergőjáték. 

 

Ajánlott tananyaga 

Mazas: Études speciales op. 36, I. 
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Mazas: Études brillantes op. 36, II. 

Feigerl: 24 Etüd 

Kayser: Etüdök III. 

Dont: Etüdök op. 37 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Flesch: Hangsoriskola 

Bach: a-moll E-dúr Koncert 

Haydn: G-dúr Koncert  

Stamic: B-dúr Koncert 

Händel: Szonáták 

Tartini: Szonáták 

Veracini: Szonáták 

Brahms: A-dúr Keringő 

Smetana: Hazámról 

Gluck: Melódia (Remekművek) 

Franceour: Sicilien és Rigaudon 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

Legyen képes hangszerén az alsó 5 fekvésben oldott és rugalmas billentésre. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltás. 

Ritmikus pergőjáték. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Kombinált vonások gyorsabb alkalmazása 

– Különböző fajta dobott és emelt vonások játéka 

 

Ajánlott tananyag 

Kreutzer: 42 Etüd 

Roda: 24 Caprices 

Dancla: Etüdök op. 73 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Sevčik: Vonótechnika 40 variáció 

Flesch: Hangsoriskola 

Bach: E-dúr Koncert 

Mozart: G-dúr Koncert  

Spohr: d-moll Koncert 

Bruch: g-moll Koncert 

Tartini: g-moll Szonáta 

Veracini: e-moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc 

Kreisler: Schön Rosmaria 

Bartók: Duók 

 

Követelmény 

A tanuló intonációs biztonsága terjedjen ki a fogólap egész területére. 

Tudjon folyamatos pergő trillát játszani. 

Legyen képes hangszerén átélni a játszott művek érzelmi tartalmát. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 
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– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Gyors tempójú futamok, 

– Kettősfogás-játékok fejlesztése (terc, szext, oktáv), 

– Kromatikus skálák. 

 

Ajánlott tananyag 

Kreutzer: 42 Etüd 

Roda: 24 Caprices 

Hubay: Etudes de Violin 

Sevčik: Trilla és fekvésváltás gyakorlat 

Schradieck: Fekvésváltásgyakorlat op.8 

Vivaldi: Négy évszak-ból 

Mozart: D-dúr, A-dúr koncert 

Telemann: 12 Szólófantázia 

Bach: E-dúr Hegedűverseny 

Mozart: G-dúr Hegedűverseny  

Spohr: d-moll Hegedűverseny 

Bruch: g-moll Hegedűverseny 

Tartini: g-moll Szonáta 

Veracini: e-moll Szonáta 

Bach: Partita 

Smetana: Hazámról 

Beethoven: Romanc (F-dúr) 

Kreisler: Preludium és Allegro 

De Falla: Spanyol Tánc 

 

Követelmény 

Legyen képes egyéni adottságainak megfelelően művészi szándékú kifejezésre, a gazdagabb hangszínek és 

karakterek megvalósítására. 

Hangképzése legyen kifejező és árnyalt a zenei megformálás és hangvétel szuggesztivitásának természetes 

kialakítására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy etűd, 

– Két előadási darab, koncert, vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

 Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes: 

– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, szabályozni hangszeres 

műveleteit, 

– kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

– egyenletes futamokat megszólaltatni, 

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi zenei 

tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk tempóban 

játszani, 
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– különböző módon vibrálni, 

– a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások alkalmazására, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

– képzett hallással, 

– biztos memóriával, 

– koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Hegedű főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy 

egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is (pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta lehetőleg nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két etűd; Mazas: Études brillantes op. 36. II., (EMB 2245) Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 (EMB 2604), 

Kreutzer: 42 gyakorlat (EMB 2560), Rode: 24 Caprices (EMB 2453) /2., 7., 10. nehézségi szintjén. 

– Barokk szonáta két tétele; Händel: g-moll (EMB 12309 kötetben), D-dúr (EMB 12309 kötetben), A-dúr szonáta 

(EMB 12309 kötetben) nehézségi szintjén. 

– Egy koncert-tétel, vagy előadási darab; Bach: a-moll (EMB 1600), E-dúr (EMB 1601), Haydn: C-dúr (Peters), 

Mozart: D-dúr – Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 (Peters) koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine (EMB 13745), 

Fiocco: Allegro (EMB 3558 kötetben), Beethoven: F-dúr románc (EMB 13494), Weiner: Rókatánc (EMB ) 

nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú, méretű és minőségű hegedű tartozékokkal (vonó, tok, gyanta) 

Hangszerenként évente legalább két garnitúra húr. 

Megfelelő minőségű zongora vagy pianínó 

– Lehetőleg a teljes alakot visszaadó tükör 

– Legalább 2 darab kottatartó 
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– Metronóm 

 

 

 

BRÁCSA 

 

A képzés különböző fokozatain nyújt lehetőséget a tanulónak a hegedűről brácsára való áttérésre, de – a korábbi 

gyakorlattól eltérően – az abszolút kezdőnek is biztosítja a brácsatanulás lehetőségét. 

 

A brácsatanítás feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a brácsa akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fizikai törvényszerűségeit, 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a brácsairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

– helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező brácsahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 

– a pizzicato-technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

– a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a brácsa- és violinkulcsok folyamatos olvasásának kialakítására, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolásra és a legalapvetőbb hangszer-karbantartásra. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés kialakítása 

– A foglalkozások anyaga: gyermekdalok, mondókák; a hangszeres játékot előkészítő mozgásgyakorlatok. 

 

Készségfejlesztés 

A hangszerjátékra való felkészítés fázisai 

Előkészítő mozgások: 
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– a helyes testtartás kialakítása, tájékozódás a test és a végtagok térbeli helyzetéről; 

– a helyes légzés felismerése, illetve kialakítása; 

– a kar és kéz alapmozgásainak kialakítása, függetlenítése; 

– a hangszertartással kapcsolatos érzetek megfigyelése, gyakorlása. 

 

A hangszerre irányuló mozgások gyakorlása (hangszer nélkül): 

– emelés – ejtés (fej, kar, kéz, ujjak); 

– közelítés – távolítás; 

– súlyérzet; 

– rotálás, tengelyfogás érzete; 

– a brácsa elhelyezése. 

 

A brácsatartás, vonófogás kialakítása: 

– a hangszer pengetéssel való megszólaltatása; 

– a vonóval való megszólaltatás elemi formái; 

– a billentés, húrváltás, fekvésváltás játékos megalapozása. 

 

Ajánlott tananyag 

Paksa Katalin: Magyar népzene történet (Balassi Kiadó, 1999.) 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC 

Szilvay: Színes húrok I. 

Garlej-Gonzales: Méthode d'Alto Vol. 1.(Editions Henry Lemoine, Paris) 

Alberto Curci: Tecnica fondamentale della viola, Parte Prima (Editoni Curci, Milano) 

Dénes-Kállay-Lányi-Mező: Hegedűiskola I. (alt-kulcsban, kvinttel lejjebb) 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola I. 

 

Követelmény 

Alakuljon ki jártasság a tanult hangszeres mozgások megítélésében. 

A megismert mozgások alkalmazása, szükség esetén tanári segítséggel. 

Gyermekdalok: g-a-h-c-d (g-húr); d-e-fisz-g-a (d-húr) hangkészletben. 

Játékos ismerkedés az alt-kulccsal.  

Törekedjen a szép hangra és a tiszta intonációra. Ezek az első évfolyamba lépés feltételei. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egyéni fejlődéstől függően értékelhető keresztmetszet a hangszerkezelés alapelemeiről. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A helyes testhelyzet és hangszertartás kialakítása, a bal kéz helyezkedő műveletei (súlyérzet, húrváltó mozgások, 

alkar-rotáció), a billentő mozgások kialakítása (lágy tenyérérzet).  

– A fekvésjáték és vibrato előkészítése, ismerkedés a III. fekvéssel. 

 

Intonáció a következő hangkészletekben: 

– a-húr: a-h-cisz (c)-d-e 

– d-húr: d-e-fisz (f)-g-a 

– g-húr: g-a-h (b) c-d 

– c-húr: c-d-e (esz)-f-g 

 

– A helyes vonótartás (húron és húr fölött), a vonóvezetés érzetének kialakítása. Húrsík-érzet, vonóvezetés üres 

húrokon és húrpárokon. Húrváltás külön vonóval és kötve. 

– Az ütemsúly és a vonókezelés összefüggései. 

– Vonóbeosztási formák a különböző ritmusképletek megszólaltatásakor. 

A szép hang iránti igény felkeltése már a pengetés és az első vonóhúzási feladatok során. 
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Zenei ismeretek 

– Kottaolvasás továbbfejlesztése a tananyag hangkészletén belül alt-kulcsban. 

– Metrum, mérőütés, tempó. 

– Ütem: 2/4, 4/4, 3/4. 

– Hangjegyértékek: az egész, fél, pontozott fél, negyed, nyolcad, triola, tizenhatod és szüneteik. 

– Felütés. 

– Nyújtópont a fél, a negyed és a nyolcad érték mellett. 

– Módosítójelek. 

– Előjegyzés. 

–  Hangközök: szekundok, tercek, tiszta kvart, kvint, szextek, szeptimek, oktáv ismerete. 

– A hármashangzat fogalma. 

– Dallamsorok formai tagolódása. Zenei összefüggések. 

– Memóriafejlesztés. 

– Társas zene: egyszerű kétszólamú tanulmányok a tananyagból. 

– Dúr és moll tonalitás, a párhuzamos hangnem fogalma. 

– Kromatika, kánon. 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Paksa Katalin: Magyar népzene történet (Balassi Kiadó, 1999.) 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Garlej-Gonzales: Méthode d'Alto Vol. 1. (Editions Henry Lemoine, Paris) 

Alberto Curci: Tecnica fondamentale della viola, Parte Prima (Editioni Curci, Milano) 

Dénes – Szászné Réger J.: Hegedű ABC (alt-kulcsban, kvinttel lejjebb) 

Dénes-Kállay-Lányi-Mező: Hegedűiskola I. (alt-kulcsban, kvinttel lejjebb) 

Sándor-Járdányi-Szervánszky: Hegedűiskola I. (alt-kulcsban, kvinttel lejjebb) 

 

Követelmény 

Sajátítsa el a természetes mozgásműveleteket, ha kell, a tanár segítségével korrigáljon. 

Alakuljon ki a tanuló játékkészsége az évfolyamban megjelölt hangkészleten belül – egyszerű ritmusok 

alkalmazásával, mérsékelt tempóban. 

Olvasson folyamatosan abszolút hangnevekkel alt-kulcsban, törekedjen a tiszta intonációra. 

Ismerje a dinamikára és tempóra vonatkozó zenei szakkifejezéseket. 

Zeneművek nehézségi szintje: Schubert: Altató, Haydn: Dalocska, Rebikov: Dal szöveg nélkül, Mozart: Májusi dal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása. 

– A brácsatartás és vonótartás fejlesztése, 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére, 

– Játékkészség a III. fekvésben, 

– A II. fekvés és a félfekvés. 

 

Vonókezelési feladatok: 

– a détaché játékmód fejlesztése különböző vonórészeken, 

– legato (2, 4, 8 hang kötésével is), portato, 

– a martelé játékmód előkészítése nyugodt tempóban, éneklő jelleggel. 

– A magyar népdalok játékával kapcsolatos nehezebb vonóbeosztási formák. 

– Nagy és kis „nyújtott” és „éles” ritmus, legato is, valamint a szinkópa. 

 

Zenei ismeretek 

– Új ritmikai elem: 

– A harmincketted és a szinkópák nehezebb formái. 

– A hármashangzat és fordításai. 
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– A dominánsszeptim hangzat. 

– Tonika, szubdomináns, domináns – hangzatfűzésben. 

– Kvintkör, klasszikus periódus. 

– Két- és háromtagú kis formák elemzése. 

– Ékesítések: előke, utóka, trilla, 

– Memóriafejlesztés. 

 

Ajánlott tananyag 

Garlej-Gonzales: Méthode d'Alto Vol. 1-2. (Editions Henry Lemoine, Paris) 

Alberto Curci: Tecnica fondamentale della viola, Parte Prima – Parte Seconda (Editioni Curci, Milano) 

Bezrukov-Oznobisev: Alapfokú technika a brácsajátékban 

Wohlfahrt: 60 etűd (Hofmeister) 

Kayser: 36 etűd op. 20 I. kötet (Hofmeister) 

Delphin Alard: Etűdök brácsára I. (Real Musical, Madrid) 

Bruni: 25 gyakorlat 

 

Követelmény 

A tanulónak legyen önálló elképzelése, a tanult fekvésekben. 

Legyen biztonságos, tiszta intonációja. 

Vibratoja legyen szép hangú és tudja azt helyesen alkalmazni a zenei kifejezésekben. 

Rendelkezzék biztos helyezkedő képességgel, billentéssel. 

A zeneművek nehézségi szintje:  

Sosztakovics: Gavott,  

 

Bartók: Kánon,  

Farkas Ferenc: Arioso, 

Hasse: Két tánc. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ujjgyakorlatok a bal kéz ügyesítésére és a helyezkedő készség kialakítására. 

– Jártasság a IV-V. fekvésben. 

– Egyszerűbb fekvésváltások, 

– A vibrato fejlesztése, 

– Trilla, és ékesítések előkészítése, 

– Dúr és moll skálák fekvésekben, fekvésváltással. 

 

Zenei ismeretek 

– A hangnemkapcsolatok fokozott ismerete. 

– A legalapvetőbb zenei karakterek: dolce, espressivo, risoluto. 

– Klasszikus táncok. 

– Romantikus karakterdarabok. 

– A rondo, a szonátaforma és a barokk szvit felépítése. 

– Alapvető zenei karakterek: grazioso, marcato. 

 

Ajánlott tananyag 

Wohlfahrt: 60 etűd (Hofmeister) 

Kayser: 36 etűd op. 20 I. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 
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Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. kötet 

Bartók-Zathureczky: Gyermekeknek  

Csajkovszkij: ChansonTriste 

Rubinstein: Melodia 

 

Követelmény 

A tanuló legyen képes az eddig tanult vonástípusok használatára. 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Ismerje az egyszerűbb fekvésváltásokat (azonos ujj, üres húr). 

Alkalmazza a vibratot a zene kifejező megformálása során. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat, 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

  

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ismerje a VI-VII. fekvést is. 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni. 

– Legyen képes a kombinált vonások játékára. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Ismerkedjen meg a XX. századi és a kortárs irodalom hangzásvilágával. 

– Legyen képes elmélyedni a művek zenei, tartalmi elemzésében. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III. (Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 I. kötet 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Bartha: 25 előadási darab 

 

Követelmény 

Rendelkezzen intonációs biztonsággal a tanult fekvésekben. 

Ismerje a közvetítőhangok szerepét. 
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Alkalmazza a vibratot a zene kifejező megformálása során. 

Legyen képes az eddig tanult vonásnemek összetett alkalmazására. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy gyakorlat 

– Két előadási darab lehetőleg kotta nélkül 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Az „A” tagozat követelményein felül: 

– Az alt- és violinkulcs használata. 

– A vibrato kialakítása. 

– Jártasság a III.- II.- és félfekvésben. 

– Egyszerűbb fekvésváltások. 

– Kettősfogások fekvésváltás nélkül. 

– Hangsorok és hármashangzataik két vagy három oktávon. 

– Vonás gyakorlatok: kombinált vonások, martelé, staccato játékmód 

– Hangsorok, etűdök és zenei anyagok kotta nélküli előadása. 

 

Ajánlott tananyag 

Garlej-Gonzales: Méthode d'Alto Vol. 2. (Editions Henry Lemoine, Paris) 

Alberto Curci: Tecnica fondamentale della viola, Parte Seconda (Editioni Curci, Milano) 

Bezrukov-Oznobisev: Alapfokú technika a brácsajátékban 

Wohlfahrt: 60 etűd (Hofmeister) 

Kayser: 36 etűd op. 20 I. kötet (Hofmeister) 

Delphin Alard: Etűdök brácsára I. (Real Musical, Madrid) 

Bruni: 25 gyakorlat 

 

Követelmény: 

A művek jellegéből adódó helyes tempóvétel. 

Törekedjen szép hangú, dinamikailag árnyalt előadásra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Az „A” tagozat követelményein felül 

– Háromoktávos skálák hangzat felbontásokkal 

– Kettősjáték fejlesztése fekvésváltással is 

– Lassú tartott hangok játéka 

– Vibrato fejlesztése éneklő művek előadásánál 

– Staccato, „vetett” vonás, arpeggio 

 

Zenei ismeretek 

– Szűkített és bővített hármashangzat, domináns szeptimakkord. 

– A rondo, a szonátaforma és a barokk szvit felépítése. 

– Alapvető zenei karakterek: grazioso, marcato 

 

Ajánlott tananyag 

Bloch: Hangsoriskola  

Bloch: Ujjgyakorlatok 

Mazas: Etudes speciales op. 36 I. kötet 
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Dont: Gradus ad Parnassum I-II. 

Kayser: Etűdök I-II. 

Delphin Alard: Etűdök II. 

Handoskin: Koncert 

Hubay: Gyermekjelenetek 

Klengel: G-dúr Concertino (cselló-zongora átirat) 

Martini: Concerto D (cselló-zongora átirat) 

Barokk szonáták 

Bartha: 25 előadási darab brácsára 

 

Követelmény 

A tanuló szép hangon, törésmentesen váltson fekvést. 

Játsszon gyorsabb mozgású darabokat szép hangon, helyes értelmezéssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– Ismerje a VI-VII. fekvést is. 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni. 

– Legyen képes a kombinált vonások játékára. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

– Ismerje a fekvésváltás különböző módozatait, törekedjen a fekvésváltás vonóvezetéssel való ritmikai 

összehangoltságára, helyesen alkalmazza a közvetítő hangokat a gyakorlás folyamán. 

– Legyen képes felbontott terc, szext és oktáv meneteket játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– A klasszikus formák szerkezete játékához vezető játékmód kialakítása 

– A barokk formák szerkezete, előadásmódja 

– A kortárs pedagógiai művek elemzése tanári segédlettel 

– Romantikus karakterdarabok értelmezése 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Ismerkedjen meg a XX. századi és a kortárs irodalom hangzásvilágával. 

– Legyen képes elmélyedni a művek zenei, tartalmi elemzésében. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

Dancla: Etűdök op. 68 

Mazas: Etűdök op. 3 

Bruni: 25 gyakorlat 

Országh: Brácsaiskola (a 45-nél magasabb sorszámúak közül) 

Mazas: Etűdök op. 36 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38, II-III. kötet 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Bezrukov-Oznobisev: Alapfokú technika a brácsajátékban (Muzika, Moszkva) 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III. (Real Musical, Madrid) 
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Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény 

A tanuló hangszerkezelése legyen perspektivikusan megalapozott. 

Tudjon önállóan könnyebb kamara, zenekari és szóló műveket megfelelő zenei karakterekkel és dinamikával 

elsajátítani. 

Képes legyen az önálló gyakorlásra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két gyakorlat, 

– Két előadási darab kotta nélkül. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a fontosabb tempó és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a hídtól 

való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, születési dátumát, a korszakot, amelyben élt és alkotott, a művek 

címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a tanulandó darab vagy mű formáját. 

Legyen képes 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

– technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

– tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intonációra, 
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– az alapvonások, valamint a dallamnak, ritmusnak, dinamikának megfelelő vonóbeosztás alkalmazására, 

– szép hangon való, karakteres előadásra, 

– a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására. 

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– Két különböző jellegű gyakorlat, 

– Egy versenymű saroktétele, 

– Egy lassú és egy gyors tétel egy barokk szonátából. 

 

 

Művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Brácsa főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Két különböző stílusú zongorakíséretes előadási darab. 

– Egy versenymű és egy szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel); versenyművek: Händel: h-moll 

brácsaverseny I. tétel, Telemann: G-dúr brácsaverseny I-II. tétel, vagy III-IV. tétel, Chr. Bach: c- moll 

brácsaverseny I. vagy III. tétel; szonáták: Bonporti: Due invenzioni; nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab és 1 kamaramű; előadási darabok: Brácsamuzsika I-III. (EMB); Frescobaldi: Toccata, 

Wieniawski: Álmodozás; kamaraművek: M. Haydn: Szonáták, Bartók: 44 duó (W. Primrose) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy háromoktávos (mélyebb fekvésekből induló) hangsor, akkordfelbontásokkal. 

– Két különböző technikai jellegű etűd; Dancla: Etűdök op. 68; Mazas: Etűdök op. 36 I-II. kötet; Dont: Gradus ad 

Parnassum op. 38 II-III. kötet; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37; Kaiser: 36 etűd op. 20 III. kötet nehézségi 

szintjén. 

– Egy brácsaverseny-saroktétel; Händel: h-moll brácsaverseny III. tétel, Vanhal: C-dúr brácsaverseny, Zelter: Esz-

dúr brácsaverseny nehézségi szintjén. 

 

– Egy zongorakíséretes darab vagy egy szonátatétel, vagy két barokk szonátatétel; Brácsamuzsika I-III. (EMB), 

Csajkovszkij: Melódia, Marcello: F-dúr szonáta, Corelli: Szonáták (Nagy S.) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 
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Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok fő célja, az alapfokon megszerzett felkészültség megtartása mellett, a zenei műveltség 

elmélyítése és a zenélési kedv ébrentartása.  

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül vagy kamaramű. 
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6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül vagy kamaramű. 

 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása. 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 



462 

 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

– Ismerkedjen meg a társas zenélés különböző formáiban alkalmazandó technikákkal. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül vagy kamaramű. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása. 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Ismerkedjen meg a XX. századi és a kortárs irodalom hangzásvilágával. 

 

Ajánlott tananyag 
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Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Barokk és preklasszikus szonáták 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy gyakorlat, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat” 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Legyen képes az alapvonásokat gyors tempóban is alkalmazni. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

 

Ajánlott tananyag: 

Mazas: Etudes speciales op. 36. I. II. 

Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37. 

Kayser: 36 etűd op. 20. (Hofmeister) 

Kreutzer: 42 etűd (alt-kulcsban) 
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Rode: 24 caprices (alt-kulcsban) 

Bruni 25 gyakorlat 

Alard: Etűdök brácsára (Real Musical) 

Országh: Brácsaiskola 

Ševčik: Fekvésváltó gyakorlatok op. 8. 

Flesch: Hangsoriskola 

Hoffmeister: 12 etűd 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Telemann: G-dúr koncert 

Telemann: G-dúr kettősverseny 

Vanhal: C-dúr koncert 

Hofmeister: B-dúr és D-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert (in C) 

Haydn: C-dúr gordonkaverseny 

Mozart: Klarinétverseny 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Concerto 

Stamitz: F-dúr, A-dúr és D-dúr koncertek  

Forsith: Brácsaverseny 

Rolla: Brácsaversenyek 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Ph. E. Bach: Brácsaverseny 

J. S. Bach: Csellószvitek, Hegedű szólószonáták és Partiták 

Telemann: 12 szólófantázia 

Brácsamuzsika I-II-III. 

Hummel: Fantázia 

Csajkovszkij: Évszakok 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

 

Követelmény 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd, 

– Egy szonáta-tételpár, vagy koncert saroktétele kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Keresse a zenei mondanivaló kifejezésének lehetőségeit; hangszeres mozgásait az adott zenei tartalom színes, 

érzelem gazdag megszólaltatásának igénye irányítsa. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III. (Real Musical, Madrid) 
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Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd, 

– Egy előadási darab kotta nélkül, 

– Egy koncert saroktétele kotta nélkül. 

 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

– Tudjon háromoktávos skálákat és akkordfelbontásokat futamban tisztán, szép hangon játszani. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Legyen képes tudatos, aprólékos és elemző gyakorlásra a tanár útmutatásainak megfelelően. 

– Ismerkedjen meg a társas zenélés különböző formáiban alkalmazandó technikákkal. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Országh: Brácsaiskola 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 
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Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 

Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd, 

– Egy előadási darab kotta nélkül, 

– Egy koncert saroktétele vagy szonáta tétel kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

A hangszerkezelés fejlesztése, ismeretek átadása 

– A tanuló billentése legyen rugalmas izomzatú, fekvésváltása legyen olyan könnyed és folyamatos, amely képessé 

teszi őt az egyenletes, ritmikus játékra. 

– Legyen biztos helyezkedő képessége, megfelelő billentése a magasabb fekvésekben is. 

 

Zenei ismeretek 

– Ismerje a játszott művek harmóniai és formai szerkezetét, ismerje a művek stílusjegyeit. 

– Ismerkedjen meg a XX. századi és a kortárs irodalom hangzásvilágával. 

 

Ajánlott tananyag 

Kayser: 36 etűd op. 20 II-III. kötet (Hofmeister) 

Sitt: Brácsaiskola 

Delphin Alard: Etűdök brácsára II-III.(Real Musical, Madrid) 

Dancla: Etűdök op. 68 

Palashko: 24 melodikus etűd op. 77 

Bruni: Etűdök 

Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet 

Mazas: Etűdök Op. 36 I-II. kötet 

Campagnoli: 41 gyakorlat 

Ševčik: Gyakorlatok op. 1-8. 

Schradieck: Ujjgyakorlatok 

Bloch: Hangsoriskola 

Bartók: Este a székelyeknél 

Weiner: Rókatánc 

Mendelssohn: Dal szöveg nélkül 

Zelter: Esz-dúr koncert 

Leopold Mozart: D-dúr koncert 

Wagenseil: Esz-dúr koncert 

Romberg: Rondo 

Breval: Concertino in A 
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Telemann: G-dúr koncert 

Vivaldi: G-dúr koncert 

Chr. Bach: c-moll koncert 

Maros: Balkán szvit 

Hubay: Mese 

Hubay: A kép előtt 

 

Követelmény: 

Őrizze meg játékkészségét és intonációs biztonságát az eddig elsajátított technikai szinten, és fejlessze tovább 

hangszeres technikáját a megtanulandó zeneművek, illetve zenei stílusok elvárásai szerint. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két etűd, 

– Egy előadási darab kotta nélkül (vagy kamaramű), 

– Egy koncert saroktétele kotta nélkül. 

 

 

Követelmény a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 

Legyen képes a tanuló 

– a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, szabályozni hangszeres 

műveleteit, 

– kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

– egyenletes futamokat megszólaltatni, 

– mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

– egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő egységben tükrözi zenei 

tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, valamint előadókészségének érettségét. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, élénk tempóban 

játszani, 

– különböző módon vibrálni, 

– a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

 

– a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvonások alkalmazására, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

– képzett hallással, 

– biztos memóriával, 

– koncentrálóképességgel, 

– megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

 

Művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati részből áll 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Brácsa főtárgy 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

Két különböző stílusú zongorakíséretes előadási darab. 
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– Egy versenymű és egy szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel); versenyművek: Händel: h-moll 

brácsaverseny I. tétel, Telemann: G-dúr brácsaverseny I-II. tétel, vagy III-IV. tétel, Chr. Bach: c- moll 

brácsaverseny I. vagy III. tétel; szonáták: Bonporti: Due invenzioni; nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab és egy kamaramű; előadási darabok: Brácsamuzsika I-III. (EMB); Frescobaldi: Toccata, 

Wieniawski: Álmodozás; kamaraművek: M. Haydn: Szonáták, Bartók: 44 duó (W. Primrose) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy háromoktávos (mélyebb fekvésekből induló) hangsor, akkordfelbontásokkal. 

– Két különböző technikai jellegű etűd; Dancla: Etűdök op. 68; Mazas: Etűdök op. 36 I-II. kötet; Dont: Gradus ad 

Parnassum op. 38 II-III. kötet; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37; Kayser: 36 etűd op. 20 III. kötet nehézségi 

szintjén. 

– Egy brácsaverseny-saroktétel; Händel: h-moll brácsaverseny III. tétel, Vanhal: C-dúr brácsaverseny, Zelter: Esz-

dúr brácsaverseny nehézségi szintjén. 

– Egy zongorakíséretes darab, vagy egy szonátatétel, vagy két barokk szonátatétel; Brácsamuzsika I-III. (EMB), 

Csajkovszkij: Melódia, Marcello: F-dúr szonáta, Corelli: Szonáták (Nagy S.) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű, méretű és minőségű hangszer tartozékokkal ( tok, vonó, gyanta). 

Hangszerenként évente legalább két garnitúra húrkészlet. 

Zongora, vagy pianínó. 

Legalább 2 db kottatartó. 

Metronóm. 

 

 

 

GORDONKA 

 

A gordonkatanítás célja, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a gordonka akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását, 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
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– megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

– helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 

– a pizzicato-technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

– a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

Általános követelmény 

A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, kotta- 

és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

 

A képességek kibontakoztatása és a készségek fejlesztése 

A hallás és a ritmusérzék fejlesztése, érzékenység a dinamikai és a hangszínbeli különbségekre. 

A kottaolvasás és a lapról játszás fejlesztése. 

A tudatos zenei memorizálás fejlesztése. 

A zenei ízlés, a stílusérzék és a karakterek iránti érzékenység fejlesztése, a zenei fantázia kibontakoztatása. 

A céltudatos és gazdaságos gyakorlási módszer kialakítása. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek. 

– Az A-, D-, G- és C-húr hangkészlete az első fekvés szűk fogásmódjában. 

– A módosítójelek. 

– A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütem. 

– A fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása. 

– A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron. 

– Pizzicato, Détaché vonás. Egyenletes sebességű vonás.  

– Vonóbeosztás kétféle ritmusértéken (fél és negyed vagy negyed és nyolcad érték). Két hang kötése. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonka ABC 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Friss: Gordonkaiskola I. 

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – Brodszky EMB 2417) 

Gordonkamuzsika kezdőknek I.(EMB 6312) 
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Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy húron. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása egy húron. 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. 

– Nyújtópont a fél- és a negyedérték mellett. 

– Húrváltás két szomszédos húron, két hang kötése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Egy oktáv terjedelemben két húron való játék kvintváltó népdalokon. 

– Később hangsorok és hármashangzatok segítségével egyéb dallamokon. 

– Bal kéz legato fejlesztése terclépésekkel. 

– Egész- és részvonó használata, a vonóbeosztás alapjainak elsajátítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonka ABC 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Friss: Gordonkaiskola I. 

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – Brodszky EMB 2417) 

Gordonkamuzsika kezdőknek I.(EMB 6312) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása két húron. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer és a vonó felépítése, részei. A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek. 

– Az első fekvés szűk fogásmódjának hangkészlete. 

– A módosítójelek. 

– A dúr hangsor szerkezete, hangközei. 

– A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütem. 

– Az egész, fél, negyed, nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek. Nyújtópont a fél és negyed érték 

mellett. 

– Dallamsorok, motívumok azonosságának felismerése. A hasonló részletek különbségeinek felismerése. Indítás, 

befejezés. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása. 

– A bal kéz játéka szűkfogásban egy húron. A bal kéz húrváltása. 

– Pizzicato. A détaché vonásmód.  

– Egész- és részvonások és ezek egyenletes sebességű összekapcsolása. 2-3-4 hang kötése.  

– Egyszerű húrváltás szomszéd húrok között. 

– Nyújtópontos ritmus kötve.  
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– C-dúr hangsor két oktávon, G-dúr, D-dúr és F-dúr hangsor egy oktávon keresztül. A hangsorok – hármashangzat-

felbontásai. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonka ABC 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Friss: Gordonkaiskola I. 

Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 (EMB 12195) 

Wojciechowska – Wilkomirski: Gamy i pasaze na wiolonczele (PWM) 

Előadási darabok gordonkára I. (Csáth – BrodszkyEMB 2417) 

Régi zene gordonkára (Brodszky) (EMB 2452) 

Gordonkamuzsika kezdőknek I. (EMB 6312) 

Régi zene 2 és 3 gordonkára (EMB 7222) 

Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7014) 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, népdalfeldolgozás, vagy előadási darab eljátszása szomszédos húrokon, 

egy oktáv hangterjedelemben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Kétféle ritmusértéket tartalmazó népdal, vagy népdalfeldolgozás 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangkészlet bővítése a tágfogásban tanult hangokkal. 

– A dúr és a moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk. 

– A 2/2-es, 3/8-os és a 6/8-os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont nyolcad érték mellett. 

Kettős nyújtópont. A szinkópa. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és a különbség 

felismerése. A periódus két felének kérdés-felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A bal kéz játéka tágfogásban, az előző év anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi szintjén. (A kétfajta 

tágfogás tanításának sorrendjét a tanár dönti el.) 

– A vonókezelés fejlesztése szűkfogásos anyagon. 6-8 hang kötése. A portato vonásmód. Az egyszerű húrváltások 

fejlesztése. Az összetett húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a klasszikus táncok karakterének megfelelő, 

elválasztott hangok játéka. 

– A változó sebességű vonás megalapozása (nyújtópontos fél érték és negyed érték, illetve nyújtópontos negyed 

érték és nyolcad érték külön vonóval). Nyújtópontos nyolcad és tizenhatod kötve. 

– A dinamikai árnyalás alapjai (visszhanghatás, záróhangok diminuendója). 

– Hangsorok tágfogásban az első fekvésben. Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola I-II. 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 (EMB 12195) 

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. (EMB 13409) 

Sevcík – Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke (PWM) 

Sevcík – Feuillard: Schule der Bogentechnik op. 2 (Bosworth) 

Előadási darabok gordonkára II. (Csáth – Brodszky) (EMB 4480) 

Repertoire Album (a Friss-iskola II. darabjai) (EMB 5958) 

Gordonkamuzsika kezdőknek II. (EMB 6748) 

Könnyű előadási darabok (magyar szerzők művei) (EMB 8295) 

Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7015) 

Klassische Stücke für den Aufang I-II. (Schott 4918-9) 
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Alte Meisterweisen für junge Cellisten I. (Schott 2384) 

Sugár: Téma variációkkal (EMB 1540) 

Gordonkaduók kezdőknek (EMB 8158) 

Papp: 15 kis gordonkaduó (EMB 6722) 

Bartók: 18 duo (Universal 12850) 

Bréval: Leichte Stücke I-II. (Schott 6158-9) 

Leichte Cello-Duette I-II. (Schott 5276-7) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot feldolgozó 8-24 ütemes, szűkfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70 

kötetből) eljátszása. 

Tágfogás (és összekapcsolása szűkfogással) népdal vagy gyermekdal keretében. 16-32 ütemes előadási darab 

eljátszása az évfolyamnak megfelelő szintű hangszerkezeléssel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd, 

– Egy gyermekdal vagy népdal, 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első fekvés teljes hangkészlete, kibővítve a fekvésjátékban megismert hangokkal. 

– A változó ütem. 

– A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa. 

– A triós forma és a rondóforma. 

– A tanult anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az előző évben jobb és bal kézzel külön-külön elsajátított technikai elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– A tágfogás fejlesztése. A fekvésjáték alapjai. (Az egyes fekvések tanítási sorrendjét a tanár dönti el.) – 

Gyakorlatok az egyes fekvésekben. A tanult fekvések összekapcsolása az első fekvéssel, az előző évek 

anyagának ritmikai, vonókezelési és terjedelmi szintjén. Ujjgyakorlatok a trilla és a pergőjáték megalapozására. 

A könnyebb ékesítések játéka. A vibrato alapjai. Könnyű kettősfogások első fekvésben. 

– Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése. Az akkordjáték alapjai. Martelé vonásmód. Összetett 

ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás. 

– Dinamikai árnyalás, crescendo és diminuendo. 

– Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor, kibővítve a tanult fekvésekben játszható hangsorokkal. 

Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola II-III 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Somló: Tanulmányok (EMB 2138) 

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I.  

Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872) 

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486) 

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606) 

Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM) 

Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf) 

Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf) 

Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf) 

Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325) 

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037) 

Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983) 

Gárdonyi: Két kis rapszódia EMB 2205 

Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7) 
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Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231) 

Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee: 40 könnyű gyakorlat op. 70, vagy Popper: 15 

könnyű gyakorlat op. 76/I. kötetből) eljátszása. 

Az első fekvés összekapcsolása valamely másik fekvéssel mérsékelt tempójú, könnyű ritmusú gyakorlatokban. 

Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk, vagy klasszikus tánctétel első fekvésben, szűk- és 

tágfogásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal. 

– A tenorkulcs. 

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és ritmusa. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése. 

– Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az előző évben jobb és bal kézzel külön-külön elsajátított elemek összekapcsolása és fejlesztése. 

– Nagyobb terjedelmű művek az előző év technikai szintjén. 

– Játék az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték fejlesztése. A bonyolultabb ékesítések játéka. A vibrato 

fejlesztése. A kettősfogás-játék fejlesztése. 

– Az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem tartalmazó anyagon. Akkordjáték az első fekvésben. 

A martelé vonásmód fejlesztése. Összetett vonásnemek. 

– A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és 

risoluto) megszólaltatásának megalapozása. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

– Hangsorok egy, illetve két oktávon az első négy fekvésben 3#, 3 b előjegyzésig (a fisz-moll kivételével). 

Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola II-III 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Somló: Tanulmányok (EMB 2138) 

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I.  

Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872) 

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486) 

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606) 

Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM) 

Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf) 

Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf) 

Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf) 

Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325) 

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037) 

Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983) 

Gárdonyi: Két kis rapszódia (EMB 2205) 

Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7) 

Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231) 

Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941) 

 

Követelmény 
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Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első fekvésben (pl. Popper: 15 

könnyű gyakorlat op. 76/I., Dotzauer – Klingenberg: 113 gyakorlat I.). 

Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee-iskola, vagy a Kummer-iskola 

kantilénás etűdjei). 

Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy fekvésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. Az átmeneti 

fekvések (V.,.VI., és VII.) hangkészlete az A- és a D- húron. 

– A természetes üveghangok fogáshelye az első öt fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Az ujjrendkészítés alapelvei. A jellegzetes figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok, átmenőhangok és 

váltóhangok megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése, az alterált hangok. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben. 

– A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó szekvenciáinak igényes 

kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. A vibrato mozgás az átmeneti fekvésekben. A kettősfogás-

játék fejlesztése. 

– Az akkordjáték és az arpeggio fejlesztése. A vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek 

kifejező megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonókezelés 

kialakítása. A hangszín árnyalása vibratoval és vonókezeléssel. 

– Dúr és moll hangsorok két oktávon keresztül 3#,3b előjegyzésig. Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Lee: 40 melodische Etüden op. 31 I. (Schott 966) 

Lee: Melodische und progressive 

Lee: Übungen op. 131 (Schott 979) 

Battanchon: 50 Studien I. (Hofmeister 7198) 

Schulz: Lagenwechsel-Studien (Hofmeister) 

Sevcík-Boyd: Lagenwechsel und Tonleiter-Vorstudien op. 8 (Bosworth) 

Becker: Finger- und Bogen-Übungen (Schott) 

7 Sonatinen (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) (EMB 13310) 

Alte Meisterweisen für junge Cellisten II. (Schott 5533) 

Cello & Piano I. (EMB 14636) 

Cello & Piano II. (EMB 14637) 

Farkas: Apor Lázár tánca (EMB 2424) 

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

Breval: C-dúr szonáta (Schott Cello Bibliothek 21) 

Lanzetti: G-dúr szonáta (Schott CB 103) 

Baretti: 6 divertimentó (Dallam Kiadó) 

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

FiorP Három cselló szonáta (EMB 1466)2  

Lee: Sechs Duos op. 60 I. (Hofmeister 30116) 

Dotzauer: 3 Sonaten op. 103 (Peters 7439) 

Offenbach: Sechs Duos op. 50 I-II. (Schott 6105-6) 

Bréval: 3 leichte Sonaten op. 40 (Peters 13054) 

Hook: Hat szonáta (EMB 14405)  

Martini: Concerto in Re maggiore (EMB 13182) 

 

Követelmény 
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Közepes terjedelmű és mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31 és op. 131, Dotzauer – 

Klingenberg I.). 

A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon. 

Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonáta-tétel eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus tételpár zongorakísérettel, lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az átmeneti fekvések (V.,.VI., és VII.) teljes hangkészlete. 

– Az üres húrok oktávján alapuló hüvelykujjas fekvés hangkészlete. 

– Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje. 

– A kromatikus hangsor ujjrendje. 

– A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 

– A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tájékozódás és a biztonság fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az üres húrok oktávján alapuló 

fekvésben. 

– A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése. 

– A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű etűdökön és 

gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva. 

– A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 

– Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében. 

– Egy-két hangsor a több előjegyzést tartalmazó hangsorok általános ujjrendjével. A kromatikus hangsor. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola IV – V 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB 13487) 

Jákó: Hüvelykujjgyakorlatok (EMB 5963) 

Kummer: 10 études mélodiques op. 57 (EMB 13873) 

Battanchon: 50 Studien II-III. (Hofmeister ) 

Popper: Népszerű előadási darabok I. (EMB 12943) 

Farkas: Magyar tánc (EMB 2424) 

Marcello: 6 sonate (EMB Urtext 13547) 

De Fesch: 6 sonate Peters 12078 (egyenként a Schott CB-ban is megjelent) 

Boismortier: g-moll szonáta (Schott CB 98) 

Mező: Kilenc kis duett (EMB 5499) 

Hajdu: 4 duó (EMB 13380) 

Kummer: Sechs Duos op. 126 I. (Hofmeister 7365) 

Romberg: 3 Sonaten (Peters 6741) 

Offenbach: 3 Duos (Schott CB 116) 

Marcello: 6 sonate per 2 violoncellie basso continuo I-II. (EMB 13490-1) 

Vivaldi: Concerto in Re maggiore (EMB 13524) 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer I-II., Kummer op. 

57) eljátszása. 

Barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, illetve klasszikus tételpár vagy két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg 

kotta nélkül. 
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Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az első fekvés teljes hangkészlete. 

– A dúr és moll hangsor szerkezete, hangközei és összehasonlításuk. 

– A 2/2-es, 3/8-os, 6/8-os ütem. A tizenhatod érték és szünetjele. A triola. Nyújtópont a nyolcad érték mellett. 

Kettős nyújtópont. A szinkópa. 

– A könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa. 

– A triós forma és a rondóforma. 

– A tanult művek formai elemzése az életkornak megfelelő szinten. Azonosság, hasonlóság és a különbség 

felismerése. A periódus két felének kérdés-felelet viszonya. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Mozgékony, folyamatos játék az első fekvésben, a szűk- és a kétféle tágfogásban. Gördülékeny hangsorjáték. 

Ujjgyakorlatok, a trilla és a pergőjáték megalapozására. A könnyebb ékesítések játéka. A vibrato alapjai. Könnyű 

kettősfogások első fekvésben. 

– A vonókezelés fejlesztése. 6-8 hang kötése. A portato vonás. Az egyszerű húrváltások fejlesztése. Az összetett 

húrváltás (arpeggio) alapjai. A barokk és a klasszikus táncok karakterének megfelelő elválasztott hangok játéka. 

Változó sebességű vonások (nyújtott ritmus külön vonóval) kiegyenlített hangon, igényes vonóbeosztással. 

– Az előadási darabok igényes, dinamikailag is árnyalt megszólaltatása. 

– Az első fekvésben játszható valamennyi hangsor. Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola I-II. 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Popper: 15 könnyű gyakorlat op. 76/I. (EMB 13409) 

Sevcík – Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke (PWM) 

Sevcík – Feuillard: Schule der Bogentechnik op. 2 (Bosworth) 

Előadási darabok gordonkára II. (Csáth – Brodszky) EMB 4480 

Repertoire Album (a Friss-iskola II. darabjai) (EMB 5958) 

Gordonkamuzsika kezdőknek II. (EMB 6748) 

Könnyű előadási darabok (magyar szerzők művei) (EMB 8295) 

Hajdu: Magyar gyermekdalok (EMB 7015) 

Klassische Stücke für den Aufang I-II. (Schott 4918-9) 

Alte Meisterweisen für junge Cellisten I. (Schott 2384) 

Sugár: Téma variációkkal (EMB 1540) 

Gordonkaduók kezdőknek (EMB 8158) 

Papp: 15 kis gordonkaduó (EMB 6722) 

Bartók: 18 duo (Universal 12850) 

Bréval: Leichte Stücke I-II. (Schott 6158-9) 

Leichte Cello-Duette I-II. (Schott 5276-7) 

 

Követelmény 

Egy adott technikai feladatot feldolgozó tágfogásos etűd (pl. Lee op. 70, vagy Popper op. 76/I. kötetéből) eljátszása. 

Nagyobb terjedelmű (triós forma, vagy rondó) barokk vagy klasszikus tánc szűk- és tágfogásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus tánctétel zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
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– Az első négy fekvés hangkészlete. Az üres húrok oktávja üveghanggal. 

– A változó ütem. 

– A bonyolultabb ékesítések (trilla utóka nélkül és utókával, kettős ékesítés stb.) írásmódja és ritmusa. 

– A játszott anyagban szereplő barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Fokozódó terjedelmi követelmények az előző év technikai szintjén. 

– A tájékozódás és folyamatos játék fejlesztése az első négy fekvésben. A trilla és a pergőjáték fejlesztése. A 

bonyolultabb ékesítések játéka. A vibrato fejlesztése. Kettősfogások első fekvésben, tágfogásban is. 

– Akkordpizzicato. A húrváltás és az arpeggio fejlesztése a bal kéz számára nehézséget nem tartalmazó anyagon. 

A martelé vonásmód. Összetett ritmusok és a velük kapcsolatos vonóbeosztás. Összetett vonásnemek. 

– A hangindítás és a vonós artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és 

risoluto) megszólaltatásának megalapozása. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

– Hangsorok egy illetve két oktáv hangterjedelemben, az első négy fekvésben 3#, 3b előjegyzésig (a fisz-moll 

kivételével). Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola II-III 

Gárdián: Gordonkaiskola 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Somló: Tanulmányok (EMB 2138) 

Grützmacher: 12 Etudes op. 72 (EMB 13872) 

Dotzauer: 113 gyakorlat I. (EMB 13486) 

Baklanova: Dallamos fekvésváltó gyakorlatok (EMB 4606) 

Wilkomirski: Cwiczenia na prawa reke(PWM) 

Klengel: Tägliche Übungen I. (Breitkopf) 

Klengel: Tägliche Übungen II. (Breitkopf) 

Klengel: Technische Studien I. (Breitkopf) 

Bartók: Gyermekeknek (Liebner – Halász) (EMB 2325) 

Gordonkamuzsika kezdőknek III. (EMB 14037) 

Alte Meisterweisen für junge Spieler (Schott 983) 

Gárdonyi: Két kis rapszódia (EMB 2205) 

Offenbach: Sechs Duos op. 49 I-II. (Schott 4646-7) 

Kummer: Sechs Duos op. 156 I. (Hofmeister 30231) 

Vivaldi: Concerto in Do maggiore (EMB 8941) 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, igényes ritmikájú és fejlettebb vonókezelést igénylő etűd az első fekvésben (pl. Popper op. 

76/I., Dotzauer – Klingenberg I.). 

Egyszerű ritmikájú, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. a Lee-iskola, vagy a Kummer-iskola 

kantilénás etűdjei). 

Barokk vagy klasszikus tánctétel, vagy romantikus darab stílusos előadása az első négy fekvésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, illetve klasszikus tánctétel vagy egy romantikus darab zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Ismeretek 

– Az első négy fekvés hangkészletének tudatos rendszerezése húronként, illetve fekvésenként. Az átmeneti 

fekvések (V., VI. és VII.) hangkészlete az A- és a D-húron. A természetes üveghangok fogáshelye az első öt 

fekvésben, elemi tudnivalók a felhangsorról. 

– A tenorkulcs. 

– Az ütemfajták, hangjegyértékek és ritmusképletek átfogó, rendszerezett ismerete. 

– Az ujjrendkészítés alapelvei. 

– A kromatikus hangsor ujjrendje. 
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– Egyszerű, egyszólamú művek harmóniavázának felismerése és elemzése a tanár irányításával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első négy fekvésben. 

– A klasszikus zene jellegzetes vonós hangszeres figurációt tartalmazó fekvésváltó szekvenciáinak igényes 

kidolgozása. Az átmeneti fekvések játékának alapjai. Az átmeneti fekvések vibrato mozgása. – A kettősfogás-

játék fejlesztése. 

– Akkordjáték és egyszerű arpeggiók fekvésváltást is tartalmazó tanulmányokban és darabokban. A vonós 

artikuláció fejlesztése, a legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és risoluto) kifejező 

megszólaltatása. A könnyebb barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonókezelés kialakítása. 

– A hangszín árnyalása vibratoval és vonókezeléssel. 

– Dúr és moll hangsorok két oktávon, 3#, 3b előjegyzésig.  

– Hármashangzat-felbontások és terclépések. 

 

Ajánlott tananyag 

Pejtsik: Gordonkaiskola II. 

Lee: 40 melodische Etüden op. 31 I. (Schott 966) 

Lee: Melodische und progressive 

Lee: Übungen op. 131 (Schott 979) 

Battanchon: 50 Studien I. (Hofmeister 7198) 

Schulz: Lagenwechsel-Studien (Hofmeister) 

Sevcík-Boyd: Lagenwechsel und Tonleiter-Vorstudien op. 8 (Bosworth) 

Becker: Finger- und Bogen-Übungen (Schott) 

7 Sonatinen (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert) (EMB 13310) 

Alte Meisterweisen für junge Cellisten II. (Schott 5533) 

Cello & Piano I. (EMB 14636) 

Cello & Piano II. (EMB 14637) 

Farkas: Apor Lázár tánca (EMB 2424) 

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

Breval: C-dúr szonáta (Schott Cello Bibliothek 21) 

Lanzetti: G-dúr szonáta (Schott CB 103) 

Baretti: 6 divertimentó (Dallam Kiadó) 

9 sonate facili del barocco italiano (EMB 14110)  

FiorP  Három cselló szonáta (EMB 14662)  

Lee: Sechs Duos op. 60 I. (Hofmeister 30116) 

Dotzauer: 3 Sonaten op. 103 (Peters 7439) 

Offenbach: Sechs Duos op. 50 I-II. (Schott 6105-6) 

Bréval: 3 leichte Sonaten op. 40 (Peters 13054) 

Hook: Hat szonáta (EMB 14405) 

Martini: Concerto in Re maggiore (EMB 13182) 

 

Követelmény 

Közepes terjedelmű, mérsékelt tempójú etűd az első négy fekvésben (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – 

Klingenberg I.). 

A mélyebb fekvések és az átmeneti fekvések összekapcsolása rövid, könnyű gyakorlatokon. 

Az első négy fekvés folyamatos használatát igénylő előadási darab, vagy szonátatétel eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy klasszikus szonátatétel zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az átmeneti fekvések (V., VI. és VII.) teljes hangkészlete. Az üres húrok oktávján alapuló hüvelykujjas fekvés 

hangkészlete. 

– A hegedűkulcs. 

– Az üres húr nélkül játszott hangsorok általános ujjrendje. 
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– Az üres húrt is tartalmazó kromatikus hangsor ujjrendje. 

– A jellegzetes hangszeres figurációk harmóniai elemzése, a harmóniahangok, átmenőhangok és váltóhangok 

megkülönböztetése, a hangnemi kitérések felismerése az alterált hangokról, a tanár irányításával. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A tájékozódás és a játék biztonságának fejlesztése az első hét fekvésben. Hüvelykujjas játék az üres húrok 

oktávján alapuló fekvésben. 

– A barokk kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások továbbfejlesztése. 

– A klasszikus kamarazene stílusos megszólaltatásához szükséges vonások alapjai, könnyű etűdökön és 

gordonkaduók megfelelő részletein gyakorolva. 

– A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 

– Az önállóság fejlesztése az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás módszerességében. 

– Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig, két oktávon, a mélyebb fekvésű hangsorok három oktávon keresztül. 

Hármashangzat-felbontások és terclépések. A terc- és a szextskála alapjai (megfelelő fejlettségű kézalkat esetén). 

A kromatikus hangsor üres húrral. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola IV – V 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB 13487) 

Jákó: Hüvelykujjgyakorlatok (EMB 5963) 

Kummer: 10 études mélodiques op. 57 (EMB 13873) 

Battanchon: 50 Studien II-III. (Hofmeister ) 

Popper: Népszerű előadási darabok I. (EMB 12943) 

Farkas: Magyar tánc (EMB 2424) 

Marcello: 6 sonate (EMB Urtext 13547) 

De Fesch: 6 sonate (Peters 12078) 

Boismortier: g-moll szonáta (Schott CB 98) 

Mező: Kilenc kis duett (EMB 5499) 

Hajdu: 4 duó (EMB 13380) 

Kummer: Sechs Duos op. 126 I. (Hofmeister 7365) 

Romberg: 3 Sonaten (Peters 6741) 

Offenbach: 3 Duos (Schott CB 116) 

Marcello: 6 sonate per 2 violoncellie basso continuo I-II. (EMB 13490-1) 

Vivaldi: Concerto in Re maggiore (EMB 13524) 

 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, differenciált vonókezelést kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – Klingenberg I-II., 

Kummer: 10 melodikus etűd) eljátszása. 

Barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors), vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. Vagy: egy koncert 

illetve concertino-tétel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk tételpár, vagy két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

A legfontosabb hüvelykujjas fekvések hangkészlete. 

Az üres húr nélkül játszható hangsorok általános ujjrendje. 

A hangszeres és az elméleti órákon szerzett ismereteken alapuló formai és harmóniai elemzés. 

A gyakorlás célravezető és gazdaságos módszerei. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

A játék biztonságának és mozgékonyságának fejlesztése az első hét fekvésben. A hüvelykujjas játék fejlesztése. A 

hüvelykujjas fekvés összekapcsolása a mélyebb fekvésekkel. Igényes kettősfogás játék. 

Az előző évben elsajátított vonásmódok továbbfejlesztése. A spiccato vonás alapjai. 
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Barokk és klasszikus művek stílusos előadása. 

A tónus és a zenei kifejezés fejlesztése romantikus darabokon. 

Az önállóság fejlesztése az ujjrend megválasztásában és a gyakorlás módszerességében. Nagyobb terjedelmű művek 

gyors, megbízható elsajátítása. 

Dúr és moll hangsorok 4#, 4b előjegyzésig három oktávon keresztül. A terc- és a szextskála fejlesztése (megfelelő 

kézalkat esetén). A kromatikus hangsor üres húr nélkül. 

 

Ajánlott tananyag 

Friss: Gordonkaiskola IV – V 

Lee: 40 melodische Etüden op. 31 II. (Schott 967) 

Franchomme: 12 Etudes op. 35 (EMB 13871) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Klengel: Tägliche Übungen III. (Breitkopf) 

Kodály: Epigrammák (EMB 1814) 

Járdányi: Szonatina (EMB 6528) 

Farkas: Népdalszonatina (EMB 2458) 

Papp: Négy kis darab (EMB 6111) 

Hajdu: Szonatina (EMB 5489) 

Vivaldi: 9 sonate (EMB Urtext 13439) 

Porpora: F-dúr szonáta (EMB 12052) 

Caldara: D-dúr szonáta (EMB 12043) 

Kodály – Jákó: 15 duó (és 10 trió) (EMB 7426 és 7710) 

Kummer: Sechs Duos op. 156 II. (Hofmeister 30232) 

Lee: Sechs Duos op. 60 II. (Hofmeister 30117) 

Giordani: Six Duos op. 4 (Schott CB 119) 

Vivaldi: Concerto in la minore (EMB 6253) 

Porpora: Concerto in la minore (EMB 12802) 

 

Követelmény 

Nagyobb technikai felkészültséget kívánó etűd (pl. Lee op. 31, op. 131, Dotzauer – Klingenberg I-II., Kummer op. 

57, valamint Franchomme op. 35-ből és Merk op. 11-ből a könnyebbek) eljátszása. 

Komolyabb követelményeket támasztó barokk szonáta-tételpár (lassú-gyors) eljátszása (pl. Marcello, Vivaldi). 

Egy koncert- illetve concertino-tétel, vagy két különböző karakterű előadási darab eljátszása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két etűd, 

– Egy barokk, vagy preklasszikus tételpár zongorakísérettel, kotta nélkül, 

– Egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a hídtól 

való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 



481 

 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak koncertszerű bemutatásával: 

– dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és szextek, az alsó 

fekvésekben kettes kötéssel is, 

– két etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 

– egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 

– egy előadási darab. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gordonka főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy etűd, Somló: Tanulmányok gordonkára (EMB 2138), Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters)/I. – /1., 2., 3., 

4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31 (Peters), op. 131 – /1., 5., 13. nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab; Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett (EMB 14636 kötetben), 

Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain (EMB 13598), Beethoven: Szonatina (EMB 13310 kötetben), 

Dvořak: Melódia nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Két különböző technikai követelményt támasztó etűd; a játék mozgékonyságának, és egy kantilenás etűd a zenei 

kifejezés felmérésére; Dotzauer: Etűdök I (EMB 13486)-II (EMB 13487). – Klingenberg, Lee: 40 melodikus 

etűd op. 31 (Peters) I-II. –, Lee: 40 etűd op. 31 (Peters) és op. 131-ből – , Kummer Melodikus etűdök op. 57 

(Peters) nehézségi szintjén. 

– Két különböző karakterű előadási darab; Popper: Gavotte (EMB 12943 kötetben és EMB 12944 kötetben), 

Mazurka (EMB 13634, vagy EMB 12944 kötetben), Saint-Saëns: A hattyú (EMB 13585), vagy barokk szonáta-

tételpár (lassú, gyors): Marcello: e-moll szonáta (EMB 13547 kötetben) I-II. tétel, Marcello: G-dúr szonáta (EMB 

13547 kötetben) III-IV. tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-moll szonáta (EMB 13439 

kötetben) I-II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta (EMB 13439 kötetben) I-II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: C-

dúr Concertino nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 



482 

 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok célja az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság megszerzése a hangszer szóló- 

és kamarazene-irodalmában. Olyan művek, kiadványok és kiadványsorozatok ismerete, amelyek megfelelnek a 

tanuló képességeinek és hangszertudásának. 

 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított készségek fejlesztése. 

– A fogásmódok, a bal kéz legato játékmód és a fekvésváltás fejlesztése.  

– Nagyobb intervallumú fekvésváltások.  

– A legato, détaché és martelé vonás fejlesztése.  

– A vonós artikuláció, a helyes hangindítás és a hangképzés fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 642) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

A zeneiskolai évfolyamokban elért színvonal fejlesztése.  

Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből. 
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Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó egyéni 

hangvételben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár.  

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az átmeneti fekvések (V., VI., VII.) fejlesztése. 

– A legfontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso és risoluto) igényes, kifejező megszólaltatása. 

– A barokk szonáták stílusos megszólaltatásához szükséges vonásmódok fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta 8Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta 

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei karakterekkel és 

dinamikai árnyalásokkal. 

A tanult művek stílusos és kifejező eljátszása, amely tükrözi, hogy a tanuló ismeri a játszott mű formai felépítését 

és harmóniai szerkezetét. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár. 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hüvelykujjas játék fejlesztése. 

– A játék mozgékonyságának fejlesztése ujjgyakorlatokkal. 

– Összetett vonások. 

– A bécsi klasszikus kamarazene basszus szólamainak megszólaltatásához szükséges vonásmódok fejlesztése, 

könnyű anyagon. 

– A hangsorjáték gördülékenységének fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11.  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 669 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

A hangszeren való biztos tájékozódás, topográfia ismerete mind az átmeneti, mind a hüvelykfekvésben. Alakuljon 

ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár. 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
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– A hüvelykujjas fekvések összekapcsolása mélyebb fekvésekkel. 

– A vibrato fejlesztése dolce és espressivo karakterű darabokon. 

– A kettősfogásjáték tisztaságának és szép hangzásának fejlesztése. 

– A tónus árnyalása, a zenei kifejezés fokozása romantikus műveken. 

– Nagyobb önállóság az ujjrendek meghatározásában és a gyakorlás megtervezésében, módszereinek 

kiválasztásában. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11 (többféle kiadás) 

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta 

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

Romberg Variációk 

Klengel: d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes megválasztására. 

A hangszeres fejlődés mellett a zenei műveltség elmélyítése, a zenélési kedv ébrentartása, a kortárs zene befogadása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár. 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok „B” tagozatos tanulóinak egy része nem zenei jellegű közismereti tanulmányaik mellett 

is meg akarja őrizni a zenei pálya választásának lehetőségét.  

 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 
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– A hat zeneiskolai évfolyamban elsajátított technikai ismeretek átismétlése és továbbfejlesztése. 

– A szűk- és a tágfekvés, valamint az átmeneti fekvések kivitelezésének ellenőrzése, a helyes kéztartás és 

intonációs szempontok figyelembe vételével. 

 

– A legato játékmód továbbfejlesztése, húrváltás 2, 3, 4 húron is. 

– Az egyes vonásnemek tökéletesítése, és könnyebb kombinált vonásnemek. 

– Vibrato sűrűségének fokozása, az amplitúdó nagyságának változtatása és helyes alkalmazása. 

 

Zenei készségfejlesztés: 

– Legyen képes a tanuló egészséges, salaktalan alaphangon, tudatos hangképzéssel a vonó teljes hosszán játszani. 

– Tudja a vonóváltásait zökkenőmentesen megoldani. 

– Legyen képes világosan megkülönböztethető forte és piano játékmódra. 

– Tudjon kantilénában minden ujjal vibrálni. 

– Ismerje és tudja játszani a legato, détaché és martelé vonásokat, és azok kombinációit. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II.( MB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta 

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval: Concertino 

Romberg: Divertimento 

Romberg: Variációk 

Klengel: d-moll concertino 

Goltermatt: G-dúr koncert 

J. Chr. Bach: c-moll koncert 

 

Követelmény 

Memóriafejlesztés, hosszabb terjedelmű művek megtanulása fejből. 

Az eddig tanult technikai elemeket alkalmazza a tanuló érzékeny, kifejező, a mű karakteréhez igazodó egyéni 

hangvételben. 

Legyen képes virtuóz jellegű művek előadására 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd 

– Egy szonáta tételpár  

– Egy előadási darab 

A vizsgaanyagot az etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 
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8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Technikai készségfejlesztés:  

– A fekvésváltások topográfiai biztonságának fejlesztése, segédhangok felhasználásával és tudatosításával. 

– Akkordjáték 3 és 4 húron, a vonóbeosztás, vonónyomás tanítása a helyes arányok betartásával, a húrsíkok 

figyelembe vételével, és a jobb kar ívmozgására való törekvéssel. 

– Ujjgyakorlatok: az egyenletes pergőtechnikához vezető gyakorlatok, fokozatos gyorsítással. 

 

Zenei készségfejlesztés: 

– Tudjon mindkét irányban mérsékelt hosszúságú kitartott hangon egyenletes cresendot és decresendot játszani.  

– Ismerje fel, és tudja alkalmazni a négy zenei alapkaraktert: dolce, espressivo, risoluto, grazioso. 

– Tudja alkalmazni egy zenei frázison belül a súlyos és súlytalan hangok arányait, ami később a helyes zenei 

deklamációhoz vezet. 

 

Ajánlott tananyaga 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11 

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval Concertino 

Romberg Divertimento 

 

Romberg Variációk 

Klengel d-moll concertino 

Goltermatt G-dúr koncert 

J. Chr. Bach c-moll koncert 

 

Követelmény 

Tudjon önállóan megtanulni technikai felkészültségének megfelelő műveket, megfelelő zenei karakterekkel és 

dinamikai árnyalásokkal. 

Alakuljon ki jártassága a technikai és zenei szempontból célszerű ujjrendek megválasztásában. 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd, 

– Egy szonáta tételpár vagy 1 előadási darab, 
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– Egy koncert-tétel, vagy egy előadási darab. 

A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Technikai készségfejlesztés:  

– A hüvelykujjas játék fejlesztése két szomszédos húrátmenettel. 

– A bal kéz játékterületének kiterjesztése az összes fekvésbe. 

– Skálák és hármashangzatok 3 oktáv terjedelemben a G húron kezdődő, 4 oktáv terjedelemben a C húron kezdődő 

hangsorokkal, különböző vonásokkal (detaché, 2, 3, 4, 8 hang legato kötéssel, martelé). 

– Trilla gyakorlatok, az ujjak billentési, és különösen felemelési sebességének fokozása, szükség szerinti fekve 

tartásának tudatosítása. 

– A vibrato továbbfejlesztése. 

– Arpeggio (akkordfelbontás) 3 és 4 húron legato és detaché vonásokkal. 

 

Zenei készségfejlesztés: 

– Tudjon 3 ill. 4 oktáv terjedelemben mérsékelten gyors tempóban tisztán, egyenletesen skálákat és 

hármashangzatokat játszani. 

– Tudjon kifejezően minden ujjal vibrálni tartalmas hangon, piano és forte dinamikában kantiléna íveket játszani. 

– Legyen képes gördülékeny fekvésváltások végrehajtására. 

– Ismerje a barokk zene díszítéseinek kivitelezését. 

– Tudja alkalmazni a barokk zenében előforduló különböző vonásnemeket. 

 

Ajánlott tananyaga 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore( EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval: Concertino 

Romberg: Divertimento 

Romberg: Variációk 

Klengel: d-moll concertino 

Goltermann: G-dúr koncert 

J. Chr. Bach: c-moll koncert 

 

Követelmény 
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Legyen képes a tiszta intonáció érdekében a balkéz tudatos helyezkedő műveleteire. 

Tudjon alapvonásokat hajlékony, szép hangon játszani. 

Legyen képes a megfelelő dinamikai váltásokra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy etűd, 

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből, 

– Egy koncert-tétel, vagy egy szonáta tételpár. 

A vizsgaanyagot etűd kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok  

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Technikai készségfejlesztés:  

A staccato vonás alapjainak ismertetése és gyakoroltatása. 

A legato és staccato vonás kombinációi egy vonóhosszon belül. 

Fekvésváltás gyakorlatok nagy intervallumokban. 

A hüvelykujj használatának kiterjesztése alsóbb fekvésekbe és alsóbb húrokra is. 

 

Zenei készségfejlesztés: 

Tudjon a tanuló magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni. A tanult vonásnemeket a zenei kívánalmaknak 

megfelelően alkalmazni. 

Legyen képes a jobb és bal kar játszómechanizmusának egybehangolására, a ritmikus zenei problémák megoldása 

érdekében. 

Tudja a dinamikai árnyalatokat kiterjeszteni az intenzív pianissimo felé, valamint szükség esetén a risoluto 

fortissimo hangzásig. 

Legyen képes mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő játékra, és a zenei agogikák helyes kivitelezésére. 

 

Ajánlott tananyag 

Dotzauer: 113 gyakorlat II. (EMB13487) 

Franchomme: Capricen op. 7 (Peters 9173) 

Merk: 20 etűd op. 11  

Popper: 10 mittelschwere grosse Etüden (Hofmeister 8790 op. 76/II.) 

Cossmann: Violoncello-Studien (Schott) 

Grützmacher: Tägliche Übungen (Schirmer) 

Starker János: A vonósjáték rendszeres iskolája (Zeneműkiadó) 

Somló – Papp: Violoncello Album (EMB 6292) 

Popper: Népszerű előadási darabok II. (EMB 12944) 

Bartók: Este a székelyeknél (Mező) (EMB 8319) 

Kodály: Adagio (EMB 768) 

Lisznyai: Ősz (EMB 2525) 

Liszt: La lugubre gondola (EMB 6652) 

Járdányi: Melódia (EMB 2840) 

J.S.Bach: 6 solosuite (Banda) (EMB 13965) 

Pericoli: 6 sonate I-II. (EMB 13434, 13435) 

Geminiani: 6 sonate (Peters 12216) 

Eccles: g-moll szonáta (Schott CB 66) 

Grazioli: F-dúr szonáta (Schott CB 31) 

Vandini: 2 szonáta (Schott CB 48) 

Corelli: d-moll szonáta  

Sammartini: G-dúr szonáta (Schott CB 55) 

Vivaldi: Concerto in Sol maggiore (EMB 6425) 

Monn: Concerto in sol minore (EMB 7176) 

Anfossi: Concerto in Sol maggiore (EMB 13471) 

Breval: Concertino 

Romberg: Divertimento 

Romberg: Variációk 

Klengel: d-moll concertino 
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Goltermann: G-dúr koncert 

J.Chr.Bach: c-moll koncert 

 

Követelmény 

Legyen képes a tanuló, a zenei karakterek alkalmazására, a dinamikai váltásokra, a tempók helyes megválasztására. 

Könnyed és folyamatos fekvésváltásra. 

Ritmikus pergőjátékra. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből, 

– Egy koncert-tétel vagy szonáta tételpár, 

– Egy előadási darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok eljátszására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tisztán 

– 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 

– hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 

– p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni. 

Tudjon 

– a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 

– kifejezően, minden ujjal vibrálni. 

Legyen képes 

– gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 

– mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra, 

– zenei agogikák helyes kivitelezésére, 

– a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 

– a dinamikai árnyalatok megvalósítására, 

– a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére. 

Ismerje 

– az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 

– a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Gordonka főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy barokk szonáta 

tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel; Vivaldi: a-moll-szonáta (EMB 13439 kötetben) I-II., 

Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert (EMB 6425) I. tétel) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy tétel Bach szólószvitjeiből; (EMB 13965), a G-dúr szólószvit nehézségi szintjén. 
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– Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab; Eccles: g-moll szonáta (Schott), Sammartini: G-dúr szonáta 

(Schott), Lisznyai: Ősz (EMB 2525), Járdányi: Melódia (EMB 2840) nehézségi szintjén. 

– Egy koncert-tétel; Goltermann: G-dúr koncert (Schott), J. Chr. Bach: c-moll koncert (Peters) nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő mennyiségű, minőségű és méretű gordonka, tartozékokkal (finomhangoló, vonó, tok, gyanta). 

Évente hangszerenként egy garnitúra húr és egy vonószőrözés.  

Jól hangolt zongora (pianínó)  

Legalább két darab kottatartó 

Különböző magasságú székek, a tanulók testalkatának megfelelően. 

Metronóm. 

 

 

NAGYBŐGŐ 

 

A nagybőgőtanítás célja, feladatai 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

– a nagybőgő akusztikai sajátosságait, 

– a hangszer hangolását (külön tekintettel a 4-, illetve az 5-húros nagybőgőkre), 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

– a nagybőgő-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját. 

 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

– megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

– helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

– dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező nagybőgőhangot, 

– differenciált hangindítást és hanglezárást, 

– laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

– a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

– a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek elsajátítására, 
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– a pizzicato-technikára, 

– az üveghangok megszólaltatására, 

– a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

– a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

 

 

Előképző évfolyam 

 

1. évfolyam 

 

– Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A helyes testhelyzet és a hangszertartás kialakítása. 

– A hangszer és a vonó felépítése, részei. 

– A hangszer és a vonó kezelésére vonatkozó jelek. 

– A módosítójelek. 

– A félfekvés és az I. fekvés hangjai. 

– A 2/4-es, 3/4-es és 4/4-es ütem, metrum, mérőütés, 

– Az egész, fél, negyed és nyolcad hangjegyérték és a megfelelő szünetjelek.  

– Memória, az azonosságok és különbözőségek felismerése és megjegyzése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása.  

– A karok és kezek alapmozdulatai, a helyes súlyérzet megalapozása. 

– A bal kéz játéka fél- vagy I. fekvésben. 

– Pizzicato, détaché vonás, egyenletes sebességű vonás,.  

– Vonóbeosztás kétféle ritmusértéken (fél és negyed vagy negyed és nyolcad érték), két hang legatoja. 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola I. (EMB Z 1811) 

Simandl: Nagybőgőiskola I. New Methode I (Carl Fischer) (CF0492) 

Streicher: Nagybőgőiskola I. 

Pejtsik Á.: Gordonka ABC (1-4. lecke) EMB Z 14177) 

Kovács M.: Hat kis darab 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlat, gyermekdal, vagy népdalfeldolgozás eljátszása.  

Kottaolvasás mérsékelt tempóban, abszolút hangnevekkel. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Négy gyermek- vagy népdal, illetve egyéb dallam a tanult hangkészlet minél teljesebb igénybevételével, kotta 

nélkül. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A hangszer és a vonó felépítése, részei. 

– A hangszer- és vonókezelés, ezek jelrendszerének megismerése. 

– A módosítójelek. 

– A félfekvés és az I. fekvés hangjai. 
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– A fekvésváltás. 

– Legato játék 

– Egyszerűbb ütemsúlyok, ritmusértékek. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A helyes testtartás, hangszertartás és vonófogás kialakítása. 

– A bal kéz játéka a húrokon, húrváltás bal kézzel, haránt-gyakorlatok. 

– A pizzicato. 

– Vonóvezetés, vonóbeosztás kétféle ritmusértékben, húrváltás. 

– Fekvésváltás 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola I. (EMB Z 1811) 

Simandl: Nagybőgőiskola I. New Methode I (Carl Fischer CF0492) 

Streicher: Nagybőgőiskola I. 

Pejtsik Á.: Gordonka ABC (1-4. lecke) EMB Z 14177) 

Kovács M.: Hat kis darab 

 

Követelmény 

Kétféle ritmusértéket tartalmazó gyakorlatok, gyermekdalok vagy népdalfeldolgozások eljátszása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal, 

– Két etűd, 

– Egy zongorakíséretes előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Hangsorok, hármashangzatok, hangközök,  

– A nyújtott és éles ritmus. 

– A II., II/III., III. és III/IV. fekvés hangjai. 

– Dúr skálák, hármashangzatok, hangközök. 

– Dallamsorok, motívumok azonosságának felismerése. 

– Indítás, befejezés. 

– Természetes dinamika. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Vonóbeosztás: egész- és részvonások, ezek egyenletes sebességű összekapcsolása. 

– A bal kézzel történő húrváltás  

– A fekvésváltás  

– A vibrato alapelveinek kialakítása, gyakorlása  

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola I. (EMB Z 1811) 

Simandl: Nagybőgőiskola I. New Methode I (Carl Fischer CF0492) 

Streicher: Nagybőgőiskola I. 

Pejtsik Á.: Gordonka ABC (1-4. lecke) (EMB Z 14177) 

Kovács M.: Hat kis darab 

Montag: Magyar szerzők művei I. (EMB Z 2130) 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, nehezebb ritmusú etűdök eljátszása. 

Többféle ritmusértéket tartalmazó dalok vagy előadási darabok eljátszása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal, 

– Két etűd, 

– Egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 
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3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Dúr és moll skálák, hármashangzatok két oktávon. 

– IV., V., V/VI. fekvés hangjai. 

– A triola, a szinkópa és a kettős nyújtópont. 

– A váltakozó ütem. 

– A tanult művek formai elemzése. 

– Azonosságok, különbségek felismerése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A vonókezelés fejlesztése, különféle vonásnemek. 

– Nyújtott és éles ritmus külön vonóval és kötve (változó sebességű vonás). 

– A martelé vonás. 

– A bal és jobb kéz eddig tanult készségeinek fejlesztése, összehangolása, gyakorlása. 

– Dinamikai különbségek árnyalt, igényes megoldása. 

– A fekvésváltás- és a vibrato-technika állandó gyakorlása, fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola II. (EMB Z 1884) 

Simandl: Nagybőgőiskola I. 

Streicher: Nagybőgőiskola III. 

52 válogatott etűd nagybőgőre 

Simandl: 30 etűd 

Slama: 66 etűd (30-ig) 

Rakov: Gyűjtemény 

Montag: Magyar szerzők művei I-II. (EMB Z 2130, 2721) 

Scarlatti: 3 szonáta (Schirmer)  

Purcell: Ária 

Trumpf: Leichte Spielstücke I-II. .(Deutscher Verlag für Musik DV32088, 32089) 

Gouffé: Concertino III. tétel 

Klasszikus darabok gyűjteménye 

 

Követelmény 

Etűdök és előadási darabok eljátszása szép formálással, dinamikai különbségekkel. 

Preklasszikus vagy klasszikus szonáta tételpár, illetve előadási darab eljátszása az adott stílusban. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az eddigi fekvések hangkészleteinek ismétlése. 

– Dúr két oktávon, hármashangzatok. A tenorkulcs. 

– VI., VI/VII., VII. fekvés hangjai. 

– Könnyebb ékesítések (előke, paránytrilla, mordent) írásmódja és ritmusa. 

– Barokk és klasszikus táncok főbb jellegzetességeinek ismerete. 

– Triós forma, rondóforma. 

– A játszott anyag zenei formáinak elemzése. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– Az előző években a jobb és bal kézzel külön-külön elsajátított elemek összekapcsolása, állandó csiszolása, 

fejlesztése. 
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– A fekvésváltás- és a vibrato-technika fejlesztése. 

– A martelé vonás fejlesztése. 

– Összetett vonásnemek. 

– Egyujjas skálák egy húron. 

– A hangindítás és a vonás-artikuláció fejlesztése. 

– Fontosabb zenei karakterek (dolce, espressivo, grazioso, risoluto) kifejezésének megalapozása. 

– A dinamikai árnyalás fejlesztése. 

– Könnyebb zenekari szólamok gyakorlása. 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola II. (EMB Z 1884) 

Simandl: Nagybőgőiskola I-II. (Carl Fischer CF-O2941) 

Streicher: Nagybőgőiskola III. 

52 válogatott etűd nagybőgőre 

Bottesini: 125 kis gyakorlat nagybőgőre 

Bille-Battioni: 12 válogatott etűd 

Simandl: 30 etűd 

Rakov: Gyűjtemény 

Montag: Etude (EMB Z 4500) 

Montag:Magyar szerzők művei I-II. (EMB Z 2130 I) 

Scarlatti: 3 szonáta (Schirmer) 

Trumpf: Leichte Spielstücke I-II. (Deutscher Verlag für Musik DV32088, 32089) 

Capuzzi: Concerto I. tétel (Boosey and Hawkes BHI1300002 ) 

Olasz barokk szonáták (Pejtsik Á.) (EMB Z 14110) 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, nehezebb ritmikájú, fejlettebb vonókezelést kívánó, virtuóz etűdök eljátszása. 

Különféle tempójú előadási darabok vagy szonátatétel-párok igényes előadása. 

Dinamika, formálás. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár vagy egy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Dúr és moll skálák, hármashangzatok, kromatikus menetek. 

– Triola, szinkópa, értékhosszabbító pont, kettős nyújtópont. 

– Indítás, befejezés. 

– Dinamikai különbségek alkalmazása. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A vonókezelés, vonóbeosztás fejlesztése, különféle vonásnemek. 

– A bal kéz húrváltásának gyakorlása 

– A fekvésváltás gyakorlása 

– A martelé vonás. 

– Nagyobb intervallumú fekvésváltások gyakorlása 

– A vibrato-technika fogalma, alapelvei, értelme. 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola II. (EMB Z 1884) 

Simandl: Nagybőgőiskola I. 

Streicher: Nagybőgőiskola I-II. 

Rakov: Gyűjtemény 
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Kolasinski: 3 darab 

Montag: Magyar szerzők művei I. (EMB Z 2130) 

Trumpf: Leichte Spielstücke I. (Deutscher Verlag für Musik DV32088) 

Klasszikus darabok gyűjteménye 

 

Követelmény 

Nagyobb terjedelmű, nehezebb ritmikájú etűdök eljátszása. 

Többféle ritmusértéket tartalmazó dal, illetve előadási darab eljátszása kotta nélkül. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála és hármashangzatok, 

– Két etűd, 

– Egy előadási darab vagy koncert-tétel, kotta nélkül. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Skálák két oktávon, hármashangzatok, kromatikus menetek. 

– Hangközök, dupla fogás. 

– Dúr és moll skálák, hármashangzatok, kromatikus menetek A tenorkulcs. 

– Formai elemzések. 

– Kamarazenélés 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

A vonókezelés fejlesztése. 

Nyújtott és éles ritmus megszólaltatása kötve, illetve külön vonóval. 

 

A fekvésváltás- és a vibrato-technika állandó kontrollja, gyakorlása, fejlesztése. 

Egyujjas skála (skála egy húron).  

Különféle hangsúlyok, zenei kiemelések ismerete, elsajátítása (pl. sf, fz, fp stb.). 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola II. (EMB Z 1884) 

Simandl: Nagybőgőiskola I-II. 

Streicher: Nagybőgőiskola III. 

52 válogatott etűd nagybőgőre 

Bille-Battioni: 12 válogatott etűd 

Slama: 66 etűd (30-ig) 

Bottesini: 125 kis gyakorlat nagybőgőre 

Simandl: 30 etűd (Carl Fischer CF-O2941) 

Rakov: Gyűjtemény 

Montag: Etude(EMB Z 4500) 

Trumpf: Leichte Spielstücke II. (Deutscher Verlag für Musik DV32089 ) 

Gouffé: Concertino III. tétel 

Dragonetti: Solo in D (Corelli témára) 

Vivaldi: C-dúr koncert (EMB Z 8941) 

Vivaldi: g-moll kettősverseny II. tétel 

Scarlatti: 3 szonáta (Schirmer) 

Saint-Saens: Elefánt 

 

Követelmény 

Különféle ritmusú és tempójú etűdök eljátszása Preklasszikus vagy klasszikus szonátákból tételpárok. 

Előadási darabok és egyszerűbb koncertek eljátszása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála és hármashangzatok, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy egy előadási darab kotta nélkül. 
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4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Skálák, hármashangzatok, A váltakozó ütem. 

– A hüvelykujjfogás alapismeretei  

– Átmenet az alapfekvésből a hüvelykujjfekvésbe. 

– Az I. hüvelykujjfekvés. 

 

A hangszerkezelés fejlesztése 

– A vonókezelés fejlesztése, az eddig tanult ismeretek gyakorlása, fejlesztése. 

– Különféle speciális vonások elsajátítása  

– A bal és a jobb kéz eddig tanult ismereteinek fejlesztése, összehangolása. 

– A fekvésváltás- és a vibrato-technika állandó gyakorlása, fejlesztése. 

– Átmenet az alapfekvésből a hüvelykujjfekvésbe. 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola II-III. a, b, c és IV. 

Simandl: Nagybőgőiskola I-II. 

Streicher: Nagybőgőiskola III. 

52 válogatott etűd nagybőgőre 

Bille-Battioni: 12 válogatott etűd 

Bottesini: 125 kis gyakorlat nagybőgőre 

Simandl: 30 etűd 

Trumpf: Leichte Spielstücke II. 

Scarlatti: 3 szonáta 

Eszláry: Duó I. 

Capuzzi: Concert I. tétel 

Dragonetti: Andante 

Galliarde: Szonáta 

Marcello: e-moll és a-moll szonáták 

 

Követelmény 

Nehezebb ritmikájú és hosszabb terjedelmű etűdök eljátszása Klasszikus szonáták, előadási darabok  

Az eddig tanult zenekari szólamrészletek ismétlése, gyakorlása, a repertoár bővítése. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála és hármashangzatok, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy egy előadási darab kotta nélkül. 

 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

– a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

– a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

– az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

– a tanult fekvéseket, 

– a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, nyomásának és a hídtól 

való távolságának összefüggése), 

– a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 
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Legyen képes 

– a hangszert és a vonót helyesen tartani, 

– tisztán és pontosan játszani, helyesen fekvést váltani, 

– szép hangon, különféle vonásokkal skálázni, 

– különféle stílusú és tempójú darabokat eljátszani, 

– a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, 

a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően megszólaltatni, 

– ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempóban lapról eljátszani, 

– szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- kulcsban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Tudja a tanuló a skálákat hüvelykujjfekvésig bezárólag különféle vonásokkal játszani. 

Legyen képes 

– megfelelően vonót vezetni és váltani, 

– helyesen fekvést váltani, 

– többféle artikulációt alkalmazni, 

– sokféle dinamikával nagybőgőzni, 

– egyszerűbb zenekari szólamrészleteket eljátszani. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak bemutatásával: 

– skála 2 oktávon, 

– szabadon választott etűd, 

– két zongorakíséretes darab/ tétel. 

A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak, a darabok különböző stílusúak 

legyenek. A darabokat kotta nélkül kell előadni. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Nagybőgő főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

– Egy etűd; Montag L.: Nagybőgőiskola II. (EMB 1884) kötetből 47. old. 21. d-moll etűd, 76. old. 20. G-dúr etűd; 

Fr. Simandl: 30 etűd (Hofmeister, Music Minus One CD-vel) 3. B-dúr etűd, 8. g-moll etűd, 17. e-moll etűd 

nehézségi szintjén. 

– Preklasszikus szonáta két (lassú és gyors) tétele; B. Marcello: e-moll, a-moll szonáta, Galliar: e-moll szonáta, 

W. de Fesch: F-dúr szonáta nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

– Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

– Két különböző technikai követelményt támasztó etűd; Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből (EMB 1884)129. 

old. 2. e-moll etűd, III/B kötetből (EMB 4430) 32. old. 29. B-dúr etűd; E. Stokch: 32 etűdből 3. e-moll etűd, 7. 

a-moll etűd; Fr. Simandl: 10 etűd (Hofmeister, Music Minus One CD-vel) 4. b-moll etűd, 10. d-moll etűd 

nehézségi szintjén. 

– Preklasszikus szonáta két tétele, vagy klasszikus versenymű egy tétele; W. de Fesch: d-moll szonáta, B. 

Marcello: 6 szonáta, Ariosti: Szonáta; W. Pichl: Koncert (Hofmeister), Capuzzi: Koncert (Hofmeister), A. 

Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 
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– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „A” tagozat 

 

A továbbképző évfolyamok eléréséig az egyes tanulók tudásszintje között jelentős különbség alakulhat ki 

képességeik, teherbírásuk és szorgalmuk alapján. Ezért a továbbképző évfolyamokban elsősorban a fejlesztés 

lehetséges irányait és céljait fogalmazzuk meg. 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság a hangszer szóló- és kamarazene-irodalmában. 

A zenekari basszus szólamok ismerete a barokk és a bécsi klasszikus zene egyszerűbb műveiben  

 

A hangszerkezelés fejlesztése, iránya 

Az eddig elsajátított készségek fejlesztése: 

– a fekvésváltás, a bal kéz legato játékának fejlesztése; 

– a játék mozgékonyságának fejlesztése ujjgyakorlatokkal; 

– a legato, détaché és martelé vonás fejlesztése; 

– a húrváltás ellenőrzése, fejlesztése; 

– a jobb kéz csuklómozgásának fejlesztése; 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola III. a, b, c és IV. (EMB Z 2411, 4430, 4469, 7071) 

Simandl: Nagybőgőiskola III-IV. 

Streicher: Nagybőgőiskola III-IV. 

Simandl: 30 etűd (Carl Fischer) (CF-02941) 

Slama: 66 etűd (Hofmeister FH3031) 

Verrimst: 25 etűd 

Bottesini: Nagybőgőiskola (Ricordi ER00247900) 

Hrabe: Etűdök I. 

Storch: Etűdök I. 32 Etuden (Hofmeister FH6003) 

Storch: 25 Etuden (Hofmeister FH6004) 

Gárdonyi Z.: Szvit 

Beethoven: Kontratánc 

Händel: Adagio és Allegro 

Trumpf: Leichte Spielstücke II. füzet (Deutscher Verlag für Musik DV32089) 

Galliarde: Szonáta 

 

Követelmény 

A hangszer szólóirodalmának tanulmányozása során a különféle karakterű darabok, szonáták, koncertek közül 

válogatva törekedjen a tanuló repertoárja bővítésére. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal és hármashangzatok, 

– Két etűd, 
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– Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel, vagy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság a hangszer szóló- és kamarazene-irodalmában. 

– A zenekari basszus szólamok ismerete a barokk és a bécsi klasszikus zene egyszerűbb műveiben  

 

A hangszerkezelés fejlesztése, iránya 

Az eddig elsajátított készségek fejlesztése: 

– a nehezebb fekvések gyakorlása (nagyobb intervallum): II/III. fekvés, valamint az V/VI., VI/VII., és a VII. 

fekvés; 

– összetett vonások; 

– a húrváltásokat segítő „csuklólazítás”; 

– a fekvésváltás, a bal kéz legato játékának fejlesztése; 

– a játék mozgékonyságának fejlesztése ujjgyakorlatokkal; 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola III. a, b, c és IV. (EMB Z 2411, 4430, 4469, 7071) 

Simandl: Nagybőgőiskola III-IV. 

Streicher: Nagybőgőiskola III-IV. 

Simandl: 30 etűd (Carl Fischer) (CF-02941) 

Slama: 66 etűd (Hofmeister FH3031) 

Verrimst: 25 etűd 

Bottesini: Nagybőgőiskola (Ricordi ER00247900) 

Hrabe: Etűdök I. (HofmeisterFH6086) 

Storch: 32 Etuden (Hofmeister FH6003) 

Marcello és Vivaldi szonáták 

Gárdonyi Z.: Szvit 

Beethoven: Kontratánc 

Vas L.: Szólószonáta 

Vas L.: Mikrokoncert (Hommage ? Montag) 

Trumpf: Leichte Spielstücke II. füzet (Deutscher Verlag für Musik DV32089) 

Fesch: F-dúr szonáta 

 

Követelmény 

A hangszer szólóirodalmának tanulmányozása során a különféle karakterű darabok, szonáták, koncertek közül 

válogatva törekedjen a tanuló repertoárja bővítésére. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal és hármashangzatok, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel, vagy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

7. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság a hangszer szóló- és kamarazene-irodalmában. 

A zenekari basszus szólamok ismerete a barokk és a bécsi klasszikus zene egyszerűbb műveiben  

 

A hangszerkezelés fejlesztése, iránya 

Az eddig elsajátított készségek fejlesztése: 

– összetett vonások; 

– a vonás artikuláció, a helyes hangindítás és hangképzés fejlesztése; 

– a húrváltásokat segítő „csuklólazítás”; 

– összetett vonásnemek elsajátítása, 
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– trillák és ritmikailag bonyolultabb díszítések helyes kivitelezése, 

– átmenet az alapfekvésből a hüvelykujjfekvésbe, 

– a hüvelykujjfekvés ismerete; 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola III. a, b, c, IV. (EMB Z 2411, 4430, 4469, 7071) 

Simandl: Nagybőgőiskola IV., V. 

Streicher: Nagybőgőiskola III., IV. 

Bottesini: Nagybőgőiskola (Ricordi ER00247900) 

Simandl: 30 etűd (Carl Fischer) (CF-02941) 

Slama: 66 etűd(Hofmeister FH3031) 

Hrabe: Etűdök I. (Hofmeister FH6086) 

Storch: 32 Etuden (Hofmeister FH6003) 

Storch: 25 Etuden (Hofmeister FH6004 ) 

Trumpf: Kompendium der Kontrabass Bogentechnik 

Flesch: Skalensystem 

Scarlatti: 3 szonáta 

Fesch: F-dúr és d-moll szonáta (Hofmeister FH2881, FH2003) 

Ariosti: Szonáta 

Farkas: Népdalszonatina 

Eszláry: Szonatina 

Eszláry: Rapszódia 

Vas L.: Szólószonáta 

Trumpf: Leichte Spielstücke II. (Deutscher Verlag für Musik DV32089) 

Beethoven: Kontratánc 

Händel: Adagio és Allegro 

Csajkovszki: Arioso 

Capuzzi: Koncert (Hoflmeister FH7520) 

 

Követelmény 

A hangszer szólóirodalmának tanulmányozása során a különféle karakterű darabok, szonáták, koncertek közül 

válogatva törekedjen a tanuló repertoárja bővítésére. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal és hármashangzatok, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel, vagy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– Az önálló muzsikáláshoz szükséges tájékozottság a hangszer szóló- és kamara-irodalmában. 

– A zenekari basszus szólamok ismerete a barokk és a bécsi klasszikus zene egyszerűbb műveiben  

 

A hangszerkezelés fejlesztése, iránya 

Az eddig elsajátított készségek fejlesztése: 

– a vonás artikuláció, a helyes hangindítás és hangképzés fejlesztése; 

– a fekvésváltás-technika fejlesztése, 

– a bal kéz legato játékának továbbfejlesztése, 

– a biztos vonóbeosztás elsajátítása és önálló vonások készítése, 

– trillák és ritmikailag bonyolultabb díszítések helyes kivitelezése, 

– a hüvelykujjfekvés ismerete, 

– átmenet az alapfekvésből a hüvelykujjfekvésbe, 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola III. a, b, c, IV. (EMB Z 2411, 4430, 4469, 7071) 

Simandl: Nagybőgőiskola IV., V. 

Streicher: Nagybőgőiskola III., IV. 
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Bottesini: Nagybőgőiskola (Ricordi ER00247900) 

Simandl: 30 etűd (Carl Fischer) (CF-02941) 

Slama: 66 etűd (Hofmeister FH3031) 

Hrabe: Etűdök I. (Hofmeister FH6086) 

Storch: 32 Etuden (Hofmeister FH6003) 

Storch: 25 Etuden (Hofmeister FH6004) 

Trumpf: Kompendium der Kontrabass Bogentechnik 

Flesch: Skalensystem 

Scarlatti: 3 szonáta 

Fesch: F-dúr és d-moll szonáta (Hofmeister FH2881, FH2003) 

Ariosti: Szonáta 

Farkas: Népdalszonatina 

Eszláry: Szonatina 

Eszláry: Rapszódia 

Vas L.: Szólószonáta 

Trumpf: Leichte Spielstücke II. (Deutscher Verlag für Musik DV32089) 

Beethoven: Kontratánc 

Händel: Adagio és Allegro 

Csajkovszki: Arioso 

Capuzzi: Koncert (Hoflmeister FH7520) 

Pichl: Koncert (Hofmeister FH2013) 

Vivaldi: a-moll koncert 

Bach: Air és Arioso 

Pergolesi: F-dúr szonáta 

 

Követelmény 

A hangszer szólóirodalmának tanulmányozása során a különféle karakterű darabok, szonáták, koncertek közül 

válogatva törekedjen a tanuló repertoárja bővítésére. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal és hármashangzatok, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel, vagy előadási darab lehetőleg kotta nélkül. 

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A nagybőgő szóló- és kamarazene-irodalmának magasabb szintű elsajátítása. 

– Virtuózabb előadási darabok, kamaraművek zenekari szólamrészletek megismerése (pl. Bottesini, Rossini, 

Beethoven, Brahms, Verdi és mások művei). 

 

A hangszerkezelés fejlesztése, iránya 

Az eddig elsajátított készségek megőrzése és fejlesztése: 

– a bal kéz legato játékának továbbfejlesztése, 

– a biztos vonóbeosztás elsajátítása és önálló vonások készítése, 

– a bal és jobb kéz-technika fejlesztését szolgáló diszpozíció gyakorlatok kiválasztása, 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola III. a, b, c, IV. (EMB Z 2411, 4430, 4469, 7071) 

Simandl: Nagybőgőiskola IV., V. 

Streicher: Nagybőgőiskola III., IV. 

Bottesini: Nagybőgőiskola (RicordiER00247900) 

Simandl: 30 etűd (Carl Fischer) (CF-02941) 

Slama: 66 etűd (Hofmeister FH3031) 

Hrabe: Etűdök I. (Hofmeister FH6086) 

Storch: 32 Etuden (Hofmeister FH6003) 
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Storch: 25 Etuden (Hofmeister FH6004 ) 

Trumpf: Kompendium der Kontrabass Bogentechnik 

Flesch: Skalensystem 

Scarlatti: 3 szonáta (Schirmer) 

Fesch: F-dúr és d-moll szonáta (Hofmeister FH2881, FH2003) 

Ariost: G-dúr, F-dúr szonáta 

Händel: Adagio, Allegro 

Beethoven: Kontratáncok 

Capuzzi: Koncert (Hoflmeister FH7520) 

Pichl: Koncert (Hofmeister FH2013) 

 

Követelmény 

Többféle karakterű, ritmikájú és hosszabb etűdök eljátszása. 

A tanuló legyen képes klasszikus szonáták, különböző stílusú és karakterű előadási darabok, koncertek és zenekari 

szólamrészletek igényes, magas színvonalú eljátszására. 

Legyen hasznos tagja kamaracsoportnak vagy zenekarnak. 

Ismerje az együttjátszás és az alkalmazkodás követelményeit. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal és hármashangzatok, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel kotta nélkül, 

– Egy előadási darab, kotta nélkül. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A nagybőgő szóló- és kamarazene-irodalmának magasabb szintű elsajátítása. 

– Virtuózabb előadási darabok, kamaraművek zenekari szólamrészletek megismerése  

 

A hangszerkezelés fejlesztése, iránya 

Az eddig tanult elsajátított készségek megőrzése és fejlesztése: 

– összetettebb vonásnemek elsajátítása, 

– trillák és ritmikailag bonyolultabb díszítések helyes kivitelezése, 

– a bal és jobb kéz-technika fejlesztését szolgáló diszpozíció gyakorlatok kiválasztása, 

– átmenet az alapfekvésből a hüvelykujjfekvésbe, 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola III. a, b, c, IV. (EMB Z 2411, 4430, 4469, 7071) 

Simandl: Nagybőgőiskola IV., V. 

Streicher: Nagybőgőiskola III., IV. 

Bottesini: Nagybőgőiskola (Ricordi ER00247900) 

Libon: Etűdök 

Simandl: 30 etűd (Carl Fischer) (CF-02941) 

Simandl: Koncertetűdök 

Slama: 66 etűd (Hofmeister FH3031) 

Hrabe: Etűdök I. (Hofmeister FH6086) 

Storch: 32 Etuden (Hofmeister FH6003) 

Storch: 25 Etuden (Hofmeister FH6004) 

Gregora: Etűdök 

Trumpf: Kompendium der Kontrabass Bogentechnik 

Flesch: Skalensystem 

Scarlatti: 3 szonáta 

Fesch: F-dúr és d-moll szonáta (Hofmeister FH2881, FH2003) 

Gárdonyi: Magyar tánc-fantázia 

Pichl: Koncert (HofmeisterFH2013) 

Dragonetti: Koncert 

Cimador: Concerto 
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Vas L.: Mikrokoncert 

 

Követelmény 

Többféle karakterű, ritmikájú és hosszabb etűdök eljátszása. 

A tanuló legyen képes klasszikus szonáták, különböző stílusú és karakterű előadási darabok, koncertek és zenekari 

szólamrészletek igényes, magas színvonalú eljátszására. 

Ismerje az együttjátszás és az alkalmazkodás követelményeit. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal és hármashangzatok, 

– Két etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel kotta nélkül, 

– Egy előadási darab, kotta nélkül. 

 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

A nagybőgő szóló- és kamarazene-irodalmának magasabb szintű elsajátítása. 

Virtuózabb előadási darabok, kamaraművek zenekari szólamrészletek megismerése  

 

A hangszerkezelés fejlesztése, iránya 

Az eddig elsajátított készségek megőrzése és fejlesztése: 

– gazdagabb hangszínek és karakterek elsajátítása, 

– a hüvelykujjfekvés ismerete, 

– átmenet az alapfekvésből a hüvelykujjfekvésbe, 

– a főbb természetes üveghangok (flageolettek) ismerete, 

– a biztos vonóbeosztás elsajátítása és önálló vonások készítése, 

– arpeggió játék 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola III. a, b, c, IV., V. (EMB Z 2411, 4430, 4469, 7071) 

Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI. 

Streicher: Nagybőgőiskola III., IV., V. 

Bottesini: Nagybőgőiskola (Ricordi ER00247900) 

Simandl: 30 etűd (Carl Fischer) (CF-02941)  

Simandl: Koncertetűdök 

Slama: 66 etűd (Hofmeister) (FH3031) 

Hrabe: Etűdök I. (Hofmeister) (FH6086) 

Storch: 32 Etuden (Hofmeister) (FH6003) 

Storch: 25 Etuden (Hofmeister) (FH6004) 

Gregora: Etűdök 

Scarlatti: 3 szonáta 

Fesch: F-dúr és d-moll szonáta (Hofmeister FH2881, FH2003) 

Ariosti: Szonáta 

Farkas: Népdalszonatina 

Eszláry: Szonatina 

Eszláry: Rapszódia 

Trumpf: Leichte Spielstücke II. (Deutscher Verlag für Musik DV32089) 

Csajkovszkij: Szomorú dal 

Gárdonyi: Magyar tánc-fantázia 

Bottesini: Old Robin Gray 

Bottesini: Elégia 

Capuzzi: Koncert (Hofmeister FH7520) 

Pichl: Koncert (Hofmeister FH2013) 

 

Követelmény 

Többféle karakterű, ritmikájú és hosszabb etűdök eljátszása. 
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A tanuló legyen képes klasszikus szonáták, különböző stílusú és karakterű előadási darabok, koncertek és zenekari 

szólamrészletek igényes, magas színvonalú eljátszására. 

Ismerje az együttjátszás és az alkalmazkodás követelményeit. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal és hármashangzatok, 

– Két nehezebb, hosszabb etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel kotta nélkül, 

– Egy előadási darab, kotta nélkül. 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Hangszeres és zenei ismeretek átadása 

– A nagybőgő szóló- és kamarazene-irodalmának magasabb szintű elsajátítása. 

– Virtuózabb előadási darabok, kamaraművek zenekari szólamrészletek megismerése  

 

A hangszerkezelés fejlesztése, iránya 

Az eddig elsajátított készségek megőrzése és fejlesztése: 

– a fekvésváltás-technika fejlesztése, 

– a bal kéz legato játékának továbbfejlesztése, 

– összetettebb vonásnemek elsajátítása, 

– a biztos vonóbeosztás elsajátítása és önálló vonások készítése, 

– trillák és ritmikailag bonyolultabb díszítések helyes kivitelezése, 

– a bal és jobb kéz-technika fejlesztését szolgáló diszpozíció gyakorlatok kiválasztása, 

– a hüvelykujjfekvés ismerete, 

– átmenet az alapfekvésből a hüvelykujjfekvésbe, 

– a főbb természetes üveghangok (flageolettek) ismerete, 

– gazdagabb hangszínek és karakterek elsajátítása, 

– virtuóz vonások, pl. spiccato, saltato stb. elsajátítása, 

– a vonókezelés speciális módjai a zenekari játékban: col legno, sul tasto, sul ponticello, Bartók-pizzicato stb. 

 

Ajánlott tananyag 

Montag: Nagybőgőiskola III. a, b, c, IV., V. (EMB Z 2411, 4430, 4469, 7071) 

Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI. 

Streicher: Nagybőgőiskola III., IV., V. 

Hrabe: Etűdök I. (Hofmeister FH6086) 

Storch: 32 Etuden (Hofmeister FH6003) 

Storch: 25 Etuden (Hofmeister FH6004) 

Gregora: Etűdök 

Farkas: Népdalszonatina 

Sperger: Szonáta 

Vas L.: Szólószonáta 

Trumpf: Leichte Spielstücke II. 

Csajkovszkij: Szomorú dal 

Dvořák: Melódia 

Dragonetti: Andante és rondó 

Dragonetti: 12 keringő 

Saint-Saëns: A hattyú 

Rubinstein: Melódia 

Bottesini: Elégia 

Koussevitzky: Szomorú dal 

Fauré: Álom után 

Rachmaninov: Vocalise 

Dragonetti: Koncert 

Cimador: Concerto 

Hoffmeister: Koncert 

Dittersdorf: Koncert 

Vas L.: Mikrokoncert 

 

Követelmény 
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Többféle karakterű, ritmikájú és hosszabb etűdök eljátszása. 

A tanuló legyen képes klasszikus szonáták, különböző stílusú és karakterű előadási darabok, koncertek és zenekari 

szólamrészletek igényes, magas színvonalú eljátszására. 

Ismerje az együttjátszás és az alkalmazkodás követelményeit. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Egy skála különböző vonásokkal és hármashangzatok, 

– Két nehezebb, hosszabb etűd, 

– Egy szonáta tételpár, vagy koncerttétel kotta nélkül, 

– Egy előadási darab, kotta nélkül. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló a VII. alapfekvés mellett a hüvelykujjfekvéseket. 

Tudjon szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

– tisztán és pontosan játszani, 

– az alapvonások sokrétű alkalmazására, 

– dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, 

– folyamatosan, szép hangon vibrálni, 

– a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

– gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, 

– virtuóz darabok eljátszására. 

Rendelkezzék 

– igényes és fejlett hallással, 

– precíz ritmusérzékkel, 

– koncentrálóképességgel, 

– biztos memóriával, jó lapról olvasási készséggel. 

Ismerje a nagybőgő múltját, irodalmát. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Nagybőgő főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot tartalmazó etűd; Montag L.: Nagybőgőiskola III.a kötet 

(EMB 2411) 16. oldal 12. etűd, Fr. Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI., Fr. Simandl: 10 etűd / 3. D-dúr, 4. b-

moll etűd, E. Storch: 32 etűd (Hofmeister) /2. Asz-dúr, 7. a-moll etűd nehézségi szintjén. 

– Preklasszikus szonáta, vagy klasszikus versenymű egy tétele zongorakísérettel; B. Marcello: 6 szonáta/a-moll, 

e-moll; W. de Fesch: d-moll, F-dúr szonáta; Ariosti: G-dúr, F-dúr szonáta, illetve Capuzzi: Koncert (Hofmeister), 

W. Pichl: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén. 

– Egy előadási darab; Magyar szerzők művei gordonra és zongorára II. kötet (EMB 2721) /Bach: Air, Arioso, A. 

Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 
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– Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartalmazó etűd; Montag L.: 

Nagybőgőiskola III.a kötet (EMB 2411) 23. oldal 16. etűd, III.b kötet (EMB 4430) 68. oldal 9. etűd, Fr. Simandl: 

9 etűd (Hofmeister) 1., 2. etűd, Fr. Simandl: Koncert-etűd, E. Storch: 32 etűd (Hofmeister) 8. G-dúr, 13. F-dúr 

etűd, J. Hrábe: Etűdök (Hofmeister) nehézségi szintjén. 

– Preklasszikus szonáta, vagy klasszikus versenymű két tétele; Eccles: g-moll szonáta, Corelli: d-moll szonáta, W. 

de Fesch: F-dúr (Hofmeister), d-moll szonáta, illetve Hoffmeister: Koncert, (Hofmeister) W. Pichl: Koncert 

(Hofmeister), K. Dittersdorf: E-dúr koncert (Schott) nehézségi szintjén. 

– Egy előadás darab; Bottesini: Elégia, Saint-Saëns: A hattyú, Koussevitzky: Szomorú dal, Miniatűr keringő 

nehézségi szintjén. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– technikai felkészültség, 

– helyes testtartás, hangszertartás, 

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– hangszerkezelés, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– előadásmód, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– alkalmazkodóképesség, 

– állóképesség. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő számú, méretű, minőségű, jól beállított hangszer, tartozékokkal együtt (vonó, tok). 

Évente, hangszerenként egy garnitúra húr és egy vonószőrözés. 

Jól hangolt zongora vagy pianínó. 

Legalább két darab kottatartó. 

Metronóm. 

 

 

 

VOKÁLIS TANSZAK 

 

MAGÁNÉNEK 

 

A magánének-tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata az énekhang (mint 

hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult hangképző szervek (felnőtt gége, illetve 

hangszalagok) alkalmasak, így a magánének-tanulást 15-18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól 

függően változik).  

 

A magánének tantárgy tanításának a célja, feladata 

– adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifejlesztéséhez, 

– felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra, 

– nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 

 

A magánének tantárgy tanításának szakirányú feladatai 

Ismertesse a tanulókkal 

– az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

– a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

– a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkalmazását. 

 

Alakítson ki 

– helyes légzési módot, 

– tiszta intonációs képességet, 

– a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt, 
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– árnyalt dinamikai megoldásokat, 

– igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazására, 

– érthető és szép szövegmondást, 

– helyes hangeszményt. 

 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

– beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 

– rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat, 

– szövegmondó feladatokat, 

– koloratúra-, trilla- és díszítő gyakorlatokat. 

 

Fordítson figyelmet 

– a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról éneklési készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas éneklésre. 

Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és a szükséges egészségügyi 

tennivalókra. 

 

 

Előképző évfolyam 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

Könnyed, természetes testtartás, lazítógyakorlatok. 

Összetett, azaz mélylégzés. 

A továbbiakban megegyezik az első évfolyam anyagával, de a tanuló életkori sajátosságait figyelembe véve, a neki 

megfelelő szűkebb hangterjedelemben. 

 

Követelmény 

A magyar népdalok stílusos éneklése. 

4-5 kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két kíséret nélküli, vagy kis hangterjedelmű, kísérettel ellátott népdal. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „A” tagozat 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Könnyed, természetes testtartás, lazító gyakorlatok. 

– Összetett, azaz mélylégzés. (Az élettani légzés, beszédlégzés, énekes légzés fogalmai).  

– A mélylégzés gyakorlása, fekvő, ülő és álló helyzetben.  

– A levegő egyenletes, folyamatos áramoltatása. (Kilégzés sz, s hangzókkal). 

– A helyes artikuláció. 

– A nyelv elhelyezkedése különböző hangzóknál.  

– Magán- és mássalhangzók.  

– A helyes állejtés gyakorlása.  

– Beszédtechnikai gyakorlatok.  

– A helyes artikuláció gyakorlása egyszerű szöveggyakorlatokkal. 

– Tiszta intonáció. 

– A rezonancia fejlesztésének megkezdése m, n, ny, ng hangzókkal: csukott és nyitott szájas zöngegyakorlatok, 

magánhangzókkal, illetve mássalhangzókkal kapcsoltan is. 
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– A skálák hangterjedelme ne haladja meg az oktávot. A skálákban szomszédos hangok, illetve maximum 

terclépések szerepeljenek. A szöveges skálák használata ajánlatos (pl. mondókák). 

 

Ajánlott tananyag 

Bárdos: Érik a szőlő (Zeneműkiadó) 

Molnár – Kern: Daloskert (Zeneműkiadó) 

Járdányi: Röpülj páva (Zeneműkiadó) 

Ránki: Fekete szőlő (EMB) 

Ádám J.: Virágim, virágim (EMB) 

Bartók – Kodály: Magyar népdalok (EMB) 

Szép a páva (EMB) 

Bodza K.: Énekiskola I. (Tankönyvkiadó) 

Kerényi: Százszínű csokor (EMB) 

Magyar népzene (lemezantológia) 

Schola cantorum I-XI. 

Régi magyar dalok gitárkísérettel I-III. (EMB) 

Ádám J.: A dal mesterei I-III. (EMB) 

Kerényi: Énekiskola I-II. (EMB) 

Váginé: Dalgyűjtemény I-II. (Tankönyvkiadó) 

Molnár J.: Eufonetika 

Montágh: A tiszta beszéd (Calibra) 

Adorján I.: Hangképzés, énektanítás (Eötvös József) 

Kerényi: Az éneklés művészete (EMB) 

Fischer: A beszéd művészete (Gondolat) 

Jelinek G.: Út a természetes énekléshez (Akkord) 

 

Követelmény 

Könnyed, laza testtartás. 

A mélylégzés alapjainak elsajátítása. 

A helyes beszédtechnika alapjainak elsajátítása. 

A tiszta intonáció igényének elsajátítása. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két népdal (az egyik esetleg kíséret nélkül), 

– Egy műdal. 

A dalokat kotta nélkül kell előadni, a műdalokat zongorakísérettel. 

 

 

2. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Lágy és pontos hangindítás. 

– A laza szájnyitás, állejtés begyakorlása. 

– A rezonancia fejlesztésének folytatása, a középfekvés erősítése. 

– A nyelv elhelyezkedése különböző vokálisokkal: zöngítés csukott és nyitott szájas zöngegyakorlatokkal. 

– A legato éneklés megalapozása sziszegőkkel. A levegő egyenletes, folyamatos áramoltatása. 

– Kis hangterjedelmű (szekund, terc, kvint) skálagyakorlatok minden vokálissal. Szöveges skálagyakorlatok. 

– Beszédtechnikai gyakorlatok a hangerő és a rezonancia fejlesztésére. 

– A beszédhibák javítása. 

 

Ajánlott tananyag 

Az első évfolyamnál felsorolt kötetek, valamint: 

Ádám J.: A dal mesterei (további kötetek) (EMB) 

Kodály: Magyar népzene (a sorozat könnyebb darabjai) (EMB) 

Sík – Szabados: Műdalok (Rozsnyai Kiadó) 

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

 

Követelmény 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 
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Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népdal, 

– Két különböző stílusú dal. 

A műveket kotta nélkül kell előadni, a műdalokat zongorakísérettel. 

 

 

3. évfolyam „A” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A hangterjedelem (ambitus) bővítése. Skálák egyre nagyobb hangterjedelemben és váltakozva: alulról, illetve 

felülről indítva. 

– Technikai gyakorlatok (a staccato, tenuto és legato éneklés tökéletesítése). 

– A rezonancia tudatos alkalmazása. 

– A vokálisok teljes kiegyenlítésének megkezdése színben, rezonanciában. 

– A dinamikai előírások egyre pontosabb megoldása. 

– Hosszabb frázisok éneklése. 

 

Ajánlott tananyag 

Haydn, Mozart, Beethoven dalkötetei  

Mendelssohn, Schumann, Schubert dalkötetei  

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

Bartók: Nyolc magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Farkas, Sugár, Kósa dalai (EMB) 

Vaccai: Metodo prattico (Peters) 

Lütgen: Kehlfertigkeiten (Peters) 

Parisotti: Arie antiche I-III. (Ricordi) 

 

Követelmény 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 

Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

Rezonancia fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése. 

Romantikus stílus ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Két népdal, illetve népdalfeldolgozás, 

– Egy barokk vagy klasszikus dal, 

– Egy XX. századi magyar mű vagy romantikus dal. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A hang befejezésének gyakorlása. 

– Egyenletes, gyorsabb futamok éneklése. 

– Díszítések, trilla-előkészítő gyakorlatok. 

– A művekben előforduló koloratúrák tiszta, könnyed megoldása. 

– Az éneklésben előforduló technikai hibák önálló javítása. 

 

Ajánlott tananyag 
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Kodály: Magyar népzene I-XI. (középnehézségű darabok) (EMB) 

Kodály: Énekszó (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 

 

Követelmény  

Az ajánlott anyag elvégzése 

Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése 

Staccato éneklés 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete 

Memóriafejlesztés 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy magyar népdalfeldolgozás, 

– Egy barokk vagy klasszikus dal, 

– Egy romantikus dal, 

– Egy XX. századi magyar mű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A rezonancia tökéletesítése. 

– A hangszín és hangerő egysége. 

– Díszítések, trilla. 

– A recitativo éneklés készségének továbbfejlesztése. Barokk és klasszikus recitativo (Bach, Händel; Haydn, 

Mozart). 

 

Ajánlott tananyag 

Az eddigi kötetek, továbbá: 

Händel-áriák  

Kodály: Négy dal (EMB) 

Brahms, Wolf, Mahler dalkötetei  

Különféle kiadásban megjelent áriaalbumok 

 

Követelmény 

Az ajánlott anyag elvégzése 

A rezonanciák továbbfejlesztése 

Az önálló gyakorlás kialakítása 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása 

A recitativo éneklés 

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy XX. századi magyar mű, 

– Egy romantikus dal, 

– Egy szabadon választott dal, 

– Egy ária (kantátából, oratóriumból, operából). 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 
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– Tiszta intonálás, lágy éneklés, a rezonancia jó alkalmazása, tiszta érthető szövegmondás. 

– Az éneklés teljes önkontrollja. 

– A teljes zenei (éves) anyag fölényes technikájú éneklése. 

 

Ajánlott tananyag 

R. Strauss, Ravel, Dvořák, Britten, Debussy, Honegger, De Falla művei 

További opera- és oratórium-albumok 

 

Követelmény  

Az ajánlott anyag elvégzése. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy nehezebb magyar népdalfeldolgozás, 

– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 

– Egy szabadon választott ária (kantátából, oratóriumból vagy operából), 

– Egy XX. századi mű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

2. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Lágy és pontos hangindítás. 

– A laza szájnyitás, állejtés begyakorlása. 

– A rezonancia fejlesztésének folytatása, a középfekvés erősítése. 

– A nyelv elhelyezkedése különböző vokálisokkal: zöngítés csukott és nyitott szájas zöngegyakorlatokkal. 

– A legato éneklés megalapozása sziszegőkkel. A levegő egyenletes, folyamatos áramoltatása. 

– Kis hangterjedelmű (szekund, terc, kvint) skálagyakorlatok minden vokálissal. Szöveges skálagyakorlatok. 

– Beszédtechnikai gyakorlatok a hangerő és a rezonancia fejlesztésére. 

– A beszédhibák javítása. 

– A zenei és a szöveghangsúly megvalósításának technikai eszközei. 

– A zenei memória fejlesztése. 

 

Követelmény  

A zenei memória fejlesztése. 

A rezonancia fejlesztésének alapjai. 

Helyes légzéstechnika továbbfejlesztése. 

Laza állejtés, lágy hangindítás. 

Helyes szövegkiejtés énekelt szövegben. 

Barokk és klasszikus stílus ismerete. 

Zenei előírások ismerete, értelmezése. 

 

Ajánlott tananyag 

Az első évfolyamnál felsorolt kötetek, valamint: 

Ádám J.: A dal mesterei (további kötetek) (EMB) 

Kodály: Magyar népzene (a sorozat könnyebb darabjai) (EMB) 

Sík – Szabados: Műdalok (Rozsnyai Kiadó) 

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy népdal, 

– Két különböző stílusú műdal, 

– Egy duett, tercett vagy hangszeres (nem zongora-) kísérettel ellátott mű. 



513 

 

A műveket kotta nélkül, a műdalokat zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A légzéskapacitás növelésére irányuló gyakorlatok. 

– Egyszerűbb díszítő elemek, trilla-előkészítő gyakorlatok. 

– A hangterjedelem (ambitus) bővítése. Skálák egyre nagyobb hangterjedelemben és váltakozva: alulról, illetve 

felülről indítva. 

– Technikai gyakorlatok (a staccato, tenuto és legato éneklés tökéletesítése). 

– A rezonancia tudatos alkalmazása. 

– A vokálisok teljes kiegyenlítésének megkezdése színben, rezonanciában. 

– A dinamikai előírások egyre pontosabb megoldása. 

– Hosszabb frázisok éneklése. 

– Technikai gyakorlatok az „A” tagozatnál nagyobb mennyiségben és biztonságosabb technikai megoldással. 

 

Ajánlott tananyag 

Haydn, Mozart, Beethoven dalkötetei  

Mendelssohn, Schumann, Schubert dalkötetei 

Kerényi: Énekiskola III. (EMB) 

Bartók: Nyolc magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Farkas, Sugár, Kósa dalai (EMB) 

Vaccai: Metodo prattico (Peters) 

Lütgen: Kehlfertigkeiten (Peters) 

Parisotti: Arie antiche I-III. (Ricordi) 

Gluck: Lieder 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Váginé: Dalgyűjtemény II-III. (Tankönyvkiadó) 

Kodály: Énekszó 

Huzella, Váry, Szokolay, Hajdu, Reinitz és mások dalai. 

 

Követelmény  

A hangterjedelem növelése. 

A rezonancia tudatos alkalmazása. 

A levegő egyenletes áramoltatása. 

Legato éneklés. 

Szövegkiejtés továbbfejlesztése. 

Zenei és szöveghangsúlyok. 

 

Rezonancia fejlesztése. 

Hangterjedelem növelése. 

Romantikus stílus ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy igényesebb népdalfeldolgozás vagy XX. századi magyar mű, 

– Egy könnyű barokk, illetve klasszikus ária vagy romantikus dal, 

– Egy szabadon választott mű, 

– Egy kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. 

 

 

4. évfolyam „B” tagozat  

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A hang befejezésének gyakorlása. 

– Egyenletes, gyorsabb futamok éneklése. 

– A művekben előforduló koloratúrák tiszta, könnyed megoldása. 
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– Az éneklésben előforduló technikai hibák önálló javítása. 

– A hangterjedelem bővítése. 

– Nehezebb díszítési gyakorlatok. 

– A skálagyakorlatok tudatos és önálló alkalmazása. 

– A levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása. 

– Az eddigi megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások megvalósításában. 

– Az olasz bel canto kezdetei, a recitarcantando egyszerűbb darabjai (Monteverdi és kortársai).  

– A német bel canto iskola (Schütz, Telemann). 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: Magyar népzene I-XI. (középnehézségű darabok) (EMB) 

Kodály: Énekszó (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Bach: Geistliche Lieder (Breitkopf) 

Brahms, Csajkovszkij, Muszorgszkij dalkötetei 

Hindemith, Mahler, Wolf, Debussy, Fauré, Kabalevszkij, Prokofjev, Grieg, Dvořák, Britten dalkötetei 

Händel-áriák (Peters) 

Ária-albumok (EMB, Peters) 

 

Követelmény 

A levegővezetés és támasz fogalmának tudatosítása. 

Az eddig megszerzett készségek alkalmazása a zenei előírások megvalósításában. 

Az ajánlott anyag elvégzése. 

Hangterjedelem dinamikai és színbeli kiegyenlítése. 

A vokálisok színbeli kiegyenlítése. 

Staccato éneklés. 

A posztromantikus és a XX. századi zenei stílusok ismerete. 

Memóriafejlesztés. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy XX. századi mű, 

– Egy barokk vagy klasszikus dal, 

– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 

 

– Egy szabadon választott opera- vagy oratórium-ária, 

– Egy kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsga anyagából legalább két művet magyarul kell 

énekelni. 

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– A rezonancia tökéletesítése. 

– A hangszín és hangerő egysége. 

– Díszítések, trilla. 

– Bonyolultabb dinamikai gyakorlatok. 

– Az állóképesség, fizikai terhelhetőség fokozása. 

– A recitativo éneklés készségének továbbfejlesztése.  

– Barokk és klasszikus recitativo (Bach, Händel; Haydn, Mozart) 

 

Ajánlott tananyag 

Kodály: A magyar népzene I-XI. (nehezebb darabok) (EMB) 

Bartók: 20 magyar népdal (Boosey & Hawkes) 

Liszt-dalkötetek (EMB) 

Sztravinszkij, Milhaud, Poulenc, Respighi, Honegger művei 

 

Követelmény  

Díszítések, trillák, könnyebb futamok. 
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Az állóképesség fokozása. 

A rezonanciák továbbfejlesztése. 

Az önálló gyakorlás kialakítása. 

A színpadi viselkedés, megjelenés kialakítása. 

A recitativo éneklés. 

A különböző műfajok (opera, oratórium, kantáta) ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Egy XX. századi mű, 

– Egy oratórium- vagy kantátaária, 

– Egy romantikus vagy későromantikus dal, 

– Egy klasszikus, vagy romantikus ária, 

– Egy kamaramű. 

A műveket kotta nélkül, zongorakísérettel kell előadni. A vizsgaanyagból legalább két művet magyarul kell 

énekelni. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

Készségfejlesztés 

– Tiszta intonálás, lágy éneklés, a rezonancia jó alkalmazása, tiszta érthető szövegmondás. 

– Az éneklés teljes önkontrollja. 

– A teljes zenei (éves) anyag fölényes technikájú éneklése. 

– Bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek. 

– A legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása. 

– A hangterjedelem teljes kiépítése. 

 

Ajánlott tananyag 

Az eddigi kötetek, továbbá: 

Kodály: Öt dal (EMB) 

Kodály: Megkésett melódiák 

Bartók: Öt dal op. 15, op.16 

Az ifjú Bartók (EMB) 

Rachmanyinov, Berg, Webern, Schönberg dalai 

Kósa, Kadosa, Petrovics, Balassa, Kurtág, Farkas Ferenc és mások dalai 

Oratórium- és kantáta-kötetek 

Kortárs magyar, fiatal szerzők (esetleg még kiadatlan) művei 

 

Követelmény  

A teljes zenei anyag fölényes technikájú éneklése. 

A hangterjedelem teljes kiépítése. 

Hangszeres és énekes partnerekkel való együttműködés. 

Az éneklés teljes önkontrollja. 

Dinamikai és hangszínbeli árnyalás tökéletesítése. 

A könnyű műfajok/sanzon, kuplé, operett, musical ismerete. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Négy különböző stílusú mű, 

– Egy ária, 

– Egy kamaramű. 

A műveket kotta nélkül (kivéve oratóriumária és kamaramű), zongorakísérettel kell előadni. 

A vizsgaanyagból legalább két művet magyarul kell énekelni. 

 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 
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– a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek 

jelentését, 

– a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat. 

Tudjon 

– az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

– könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kívánalmai szerinti hangot adni, 

– tisztán intonálni, 

– hangfajának hangterjedelemén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig árnyaltan énekelni, 

– bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni, 

– érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

– összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

– értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult darabokban, 

– zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, művészi kifejezéssel 

megszólaltatni. 

Legyen képes 

– rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

– helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, ezen belül az 

eszményi hangzás elérésére. 

 

Rendelkezzék 

– megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

– jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési készséggel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

– koloratúra-gyakorlatok, és díszítő elemek, 

– a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 

– a hangterjedelem teljes kiépítése. 

Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

– Egy népdal vagy népdalfeldolgozás 

– Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

– Egy romantikus dal. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Magánének főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

„B” tagozat: minimum 15 perc 

 

A vizsga tartalma 

„A” tagozat 

– Egy népdalfeldolgozás; Farkas Ferenc: Béres legény... (EMB 1502 kötetben), Molnár-Kern: Szól a kakas már... 

(EMB 2251 kötetben), Zöld erdőben, zöld mezőben... (EMB 2251 kötetben) népdalfeldolgozások, ill. a 

Százszínű csokor c. kötet (EMB 5040) dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, portugál népdal nehézségi szintjén. 

– Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária; A dal mesterei I. II.( (EMB 1751, 2110) kötet: 

Scarlatti: Meddig tart e kínos élet (EMB 1751 kötetben), Caldara: Fényben fürdik a táj (EMB 1751 kötetben), 

Morley: Leány és legény (EMB 1751 kötetben) Haydn: Az elhagyott (EMB 1751 kötetben), Beethoven: 

Szeretlek (EMB 2110 kötetben) nehézségi szintjé). 

– Egy romantikus dal; Schubert: A vadrózsa (EMB 2110 kötetben), Jókedv (EMB 2110 kötetben), Könnyzápor 

(EMB 2110 kötetben), Schumann: Az árva (EMB 2262 kötetben), Az elhagyott lányka (EMB 2262 kötetben), 

Zöld hímes rét (EMB 2262 kötetben), Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán (EMB 2110 kötetben), Szívek, ha 

végül válnak (EMB 2110 kötetben), Viszontlátásra (EMB 2110 kötetben), Aratódal (EMB 2110 kötetben), ill. 

A dal mesterei II. III. (EMB 2110, 2262). kötet dalainak nehézségi szintjén. 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 
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„B” tagozat 

– Egy dal Kodály: A magyar népzene (Universal) sorozatból; (Kocsi szekér, kocsi szán..., Ludaim, ludaim, Bárcsak 

engem valaki megkérne... nehézségi szintjén. 

– Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária; Caldara: Szívem szép álma (EMB 2909 kötetben); 

Carissimi: Így élni nem tudok (EMB 2909 kötetben); Händel: Jöjj és járjad (EMB 2909 kötetben); Ó, jaj, vajon 

csak emlék (EMB 3118 kötetben); Pergolesi: Nina (EMB 2909 kötetben); Beethoven: Rózsalánc (EMB 4470 

kötetben); Mozart: Barbarina áriája a Figaro házassága c. operából, illetve A dal mesterei: IV (EMB 2909)., V 

(EMB 3118)., VII/a (EMB 4470) kötetek dalai nehézségi szintjén. 

– Egy romantikus dal; Csajkovszkij: Csak az, ki vágyban ég (EMB 5378 kötetben); Egy szót sem, ó, kérlek (EMB 

5378 kötetben); Áldás; Brahms: Útban a kedveshez (EMB 2262 kötetben); Vasárnap (EMB 4472 kötetben); 

Kárbaveszett szerenád (EMB 4472 kötetben), Wolf: Harmatos reggel (EMB 2262 kötetben), illetve A dal 

mesterei VII/c (EMB 4472), Énekiskola III (EMB 12288)., Csajkovszkij: Dalok (Peters)és románcok (EMB 

5378) darabjai nehézségi szintjén. 

– Egy XX. századi szerző dala; Farkas: Gitárdalok (EMB 12897), Kósa: Veronika dala; Gyermekdalok (EMB 

12508) nehézségi szintjén. 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 

 

A vizsga értékelése 

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, 

– intonáció, 

– helyes ritmus és tempó, 

– zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– memória, 

– állóképesség, 

– előadásmód, tartalmi érzékenység, 

– technikai és művészi megvalósítás, 

– hangszínek iránti differenciáló képesség, 

– szép, érthető szövegmondás. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jól felhangolt zongora vagy pianínó. 

Metronóm. 

Teljes alakot visszaadó tükör. 

 
SZOLFÉZS KÖTELEZŐ (4. évfolyamig) 

 

A szolfézsnak, mint kötelező tantárgynak két előképző és négy alapfokú évfolyama van, követelményei 

megegyeznek a szolfézs tantárgy azonos évfolyamainak követelményeivel. Az előképző évfolyamok elvégzése 

nem kötelező. A 4. évfolyam végén alapvizsga tehető. 

 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, valamint a későbbi 

öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a hangsúly a tanítás 

folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás 

alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú 

szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!” (Kodály Zoltán) 

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei 

alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és befogadásának 

örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi területeken: 

– belső hallás  

– ritmus–metrum, 

– tiszta intonáció, 
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– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

– dallamhallás, 

– többszólamúság  

– harmóniaazonosítás 

– zenei olvasás – írás, 

– zenei szerkezet (forma), 

– zenei memória, 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés, 

– a megszerzett tudás alkalmazása,  

– a hangszertanulás segítése, 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése, 

– a zenei műveltség igényének kialakítása,  

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása 

– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra 

– a tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése, 

érzelemviláguk kibontakoztatása 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt biztosítanak a zene 

belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–készség szintjének 

megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel és  

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és negyed szünet 

értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 
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– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallamosztinátók). 

Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Jár a baba 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, kíséretes– vagy 

kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 
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A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a szinkópa, éles és nyújtott 

ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek:  



521 

 

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 

– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből, betűkottával, majd 

hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 
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Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére figyelni, tudjon 

együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a megfelelő szüneteket, 

valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos ritmusban, helyes 

frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával. 

 

 

Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek ismeretét feltételezi. 

 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 
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Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 

– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű kánonok, 

biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 

– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 
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– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút magasságban ábécés 

nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban (2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

 

Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák anyagából is (könnyű barokk 

és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 
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Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos kórusműveiből. 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott ritmust, valamint a 

tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után szolmizálva 

visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv hangközök 

fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv hangközöket tonális 

keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  

 

 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 
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– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus, erős és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi ismeretek alapján. 

– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat felbontások, skálamenetek, 

terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás, ellenmozgás). 

 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, szöveggel 

. 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 
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– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 

– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, „pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert zeneszerzők nevének 

helyes kiejtése, leírása. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és mixolid hangkészletű 

dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, bourrée, sarabande, 

rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a népdalanyagban megismert zenei 

jelenségek valamint a többszólamú komponálási technikák megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 
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Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg igényesen előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni mérőütéssel vagy belső 

méréssel. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után lejegyezni, 

memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv hangközöket 

tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll 

hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok és műzenei 

szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon (szolmizálva és ábécés 

névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és egyéni 

hangszerjátékkal is. 
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– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban, építésük, 

felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a dallamhangok alá. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 
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Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy hangszerkísérettel 

(lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány, 

Budapest) 

Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia részletek.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, szöveggel 

megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 
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– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, zenei szerepük 

megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített hármashangzat gyakorlása 

oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése, kiemelése, 

gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, kromatika, késleltetés, 

hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi kitérés, moduláció). 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma megismerése 

zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak megfigyelése a 
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meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel (hangzatfelbontás, kromatika, 

késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a legfontosabb stílusjegyek 

kiemelése. 

 

Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 
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Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), az opera 

megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon, műrészlet) 

zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a dominánsszeptim 

akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb 

hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok (4. évfolyam) elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről a szinkópa–, éles– és nyújtott ritmust, valamint az egyszerűbb ritmikai 

átkötéseket. 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2 –es ütemekben. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– tudja a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig, 

– ismerje a háromféle moll hangsort. 

Ismerje fel a művek hangnemeit – hangszeres darabjaiban is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– tudja azonosítani – hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan is – az oktávon belüli tiszta, kis és nagy 

hangközöket,  

– ismerje fel ezeket kottaképről és hallás után. 

Ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint hangközöket; tudja ezeket kottaképről 

azonosítani. 

Ismerje a négyféle alaphelyzetű hármashangzat, a dúr és moll fordítások elvét, valamint a dominánsszeptim–

hangzat felépítését.  

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani. 

Ismerje a funkciós főhangokat 3#, 3b előjegyzésig. 

Ismerje a funkciós vonzást. 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– két szólamú, igen könnyű műzenei periódust, illetve szólamait hallás után kiegészíteni.. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 
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– a rondót. 

Rendelkezzék a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével 

(elsősorban a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei  

 

A vizsga részei  

Írásbeli vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai programja alapján 

hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

A) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat–ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján. 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie kell. 

 

2.  Könnyű kétszólamú klasszikus periódus felső szólamának lejegyzése 

A zenei részlet 2/4, 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, lehetőleg A–Av felépítésű, modulációt, alterációt, nehezebb 

hangközlépéseket nem tartalmazó legyen. A tanulók számára a táblán adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a 

kezdőhang értékkel. 

A részlet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–felbontás, szekvencia, 

késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

B) Feladatsor 

1. Feladatok a hangköz–, hangzat– ismeretek köréből – hallás után, kottakép és szerkesztés alapján  

– 5 hangköz, 5 hármashangzat lejegyzése hallás után (jelölés betűvel és számmal) 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat építése megadott hangokra, 

– 5 hangköz, 5 hármashangzat felismerése kottaképről.  

A tanulók számára adottak azon hangok kottaképe, melyekre a hangközöket, hármashangzatokat építenie kell. 

 

2. Egy magyar népdal lejegyzése 

A népdal: új stílusú, négysoros, 8–10–es szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott és éles 

ritmust tartalmazhat. A tanulók számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel. 

A népdal nyolcszor hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Megadott klasszikus kis forma elemzése hallás és kottakép alapján. 

Az elemzés szempontjai: hangnem, az előforduló zenei elemek megjelölése (hármashangzat–felbontás, 

szekvencia, késleltetés stb.), formai felépítés, funkciók. 

 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga  

1. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  
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– tudjon 5 népdalt előadni,  

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit; 

– tudjon 5 műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező) 

megszólaltatni, 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a vizsgabizottság 

kérdéseket tehet fel a negyedik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. 

 Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

A vizsga értékelése   

Az írásbeli vizsga értékelése  

1. feladat – teszt:  A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

2. feladat– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

3. feladat: – elemzés: Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága.  

 

A szóbeli vizsga értékelése. 

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete) 

– zenetörténeti tájékozottság 

– stílusismeret 

– formai ismeretek 

– tájékozódás a zenei műfajok között 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei szakkönyv.  

 
SZOLFÉZS („B” tagozaton végig) 

  

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, megértését, valamint a 

későbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni.  

A zeneművek élményt nyújtó megismerésén és megértésén túl a tantárgy sajátosságából adódóan a hangsúly a 

tanítás folyamatában a zenei ismeretek elsajátíttatására, a képesség– és készségfejlesztésre, a kreativitás és a tudás 

alkalmazásának kimunkálására kerül.  

A végső cél a globális zenei látásmód és gondolkozás alapjainak kialakítása, elindítása az alapfokú 

szolfézstanításban is: „A tanuló, hallja, amit lát és lássa, amit hall!”  

A tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy az általános zenei képességek fejlesztését és a zenei 

alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e tevékenység gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának és befogadásának 

örömével. 

 

A szolfézstanítás célja, feladata:  

A tanulók zenei készségeinek kiművelése, képességeik fejlesztése és ismereteik bővítése az alábbi területeken: 

– belső hallás  

– ritmus–metrum 

– tiszta intonáció 

– tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök) 

– dallamhallás 

– többszólamúság 

– harmónia azonosítás 

– zenei olvasás – írás 

– zenei szerkezet (forma) 

– zenei memória 

– zenehallgatás ( zeneértés) 

– a kreativitás fejlesztése, – rögtönzés 

– a megszerzett tudás alkalmazása 
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– a hangszertanulás segítése 

– a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek megismertetése 

– a zenei műveltség igényének kialakítása 

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása. 

– A zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 

– A tanulók személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; nemzeti identitástudatuk megerősítése, 

érzelemviláguk kibontakoztatása.  

 

 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves részévé teszi, 

– a tanulmányai során elsajátított készség–, jártasság–, ismeret–repertoárral, melyek eszközt biztosítanak a zene 

belső elképzeléséhez, értelmezéséhez, stílusos megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–készség szintjének 

megfelelő zenei feladatokat, 

– biztos zenei ízléssel és ítélő képességgel 

– a zene iránti elkötelezettséggel. 

 

 

Előképző évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel és játékkal. 

– A zene megszerettetése, örömteli művelése. 

– A figyelmes zenehallgatás kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel. 

– Kezdőhang átvétele. 

– Megfelelő tempóválasztás és tempótartás. 

– Éneklés játékkal. 

– Éneklés szöveggel emlékezetből. 

– Ismert dallami fordulatok éneklése kézjelekkel. 

– Önálló dalkezdés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Egyenletes járással ritmusmotívumok megszólaltatása. 

– A ritmusértékek neveinek, jeleinek és gyakorlóneveinek elsajátítása: negyed, nyolcad és negyed szünet 

értékekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– Ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A „belső mérés” kialakítása. 

– Ritmusmotívumok hangoztatása, visszatapsolása, olvasása, ütemekbe helyezése. 

– Dalfelismerés ritmusról, ritmusfelismerés dallamról. 

– A különböző tempók közötti különbségek érzékelése. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt. 

– A belső hallás kialakításának kezdeti lépései. 

– Hangmagasság–megfigyelés, magas és mély képzet kialakítása. 

– A relatív szolmizáció bevezetése (pentaton, pentachord hangkészletben). 

– A dallami jelrendszerek: kéz–, betűjel, hangjegy. 

– Hanglépcső, vonalrendszer. 

– Az elsajátított hangkészleteken belüli rövid dallamfordulatok kiemelése, gyakorlása. 

– Dalfelismerés, dallambújtatás. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Felelgetős játékok, dal és mérő (ritmusosztinátók, ritmuskíséretek, egyszerű dallamosztinátók). 
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Rögtönzés 

– Ritmussorok kiegészítése. 

– Kérdés, felelet. 

– Mondókák, versek, ritmusok megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– A zeneértő és –érző képesség fejlesztése. 

– Aktív (előkészített) zenehallgatás. 

– Alapvető tempó különbségek megfigyelése (gyors–lassú). 

– Zajok– zörejek, zenei hang. 

– Hangszínek (hangerő) megfigyelése és megkülönböztetése, hangszerek hangjainak felismerése. 

– Zenei hangulatok – karakterek hallás utáni megfigyelése. 

– A többször hallgatott zeneművek felismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekversek, gyermekjátékok, gyermekdalok 

Zeneszerzők kicsinyeknek írt dalai 

Rokon népek dalai 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő 1.(tankönyv, munkafüzet és útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Jár a baba 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne 

Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai I. – Haider E.: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar gyermekdalok és népdalok, népdalfeldolgozások, más népek gyermekdalai szóló–, kíséretes– vagy 

kórusfeldolgozásban. 

Hangszeres szemelvények (karakter–, mesedarabok) lehetőleg élő előadásban. 

 

Követelmények 

A „belső” lüktetés fejlesztése. 

Az egyenletes lüktetés és a dalritmus különbségeinek megéreztetése. 

A negyed, páros nyolcad és a negyed szünet ritmusjeleinek folyamatos olvasása gyakorlónevekkel. 

A törzshangok szolmizációs nevének, kézjeleinek ismerete.  

A zenére figyelés valamint együttműködési képesség a játékban, éneklésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  
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2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése énekléssel, játékkal. 

– A magyar gyermekjátékok, dalok és népdalok – mint zenei anyanyelvünk és néphagyományunk – megismerése. 

– A zenei készségek megalapozása a 7–9 éves korú gyermekek hangszertanulásához. 

– Felkészítés a hangszerválasztásra, a zenére figyelés, a zenehallgatási élmény megteremtése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése  

– A tiszta intonáció, a helyes zenei hangsúlyok kialakítása. 

– A kifejező éneklés igényének felkeltése. 

  

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az egyenletes lüktetés és az ütempárok megéreztetése mozgással (ütemezéssel). 

– A negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed és fél és egész értékek, szünetjeleik, a szinkópa, éles és nyújtott 

ritmus elsajátítása gyakorló és zenei nevekkel, jelekkel. 

– 2/4–es ütem. 

– a 3/4–es lüktetés megéreztetése. 

– Szövegek ritmusának megfejtése. 

– Ritmusmotívumok olvasása, felismerése. 

– Az ütemhangsúlyok érzékeltetése. 

– Metrum és ritmus egyidejű megfigyelése. 

– Osztinátó, majd ritmuskíséret ismert dalokhoz. 

– Ritmusgyakorlatok. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás játékkal együtt, illetve hallás után. 

– A magas és mély képzet kialakítása. 

– A szolmizációs relációk elsajátítása (hétfokúság). 

– A dallami jelrendszerek ismerete. 

– A szolmizációs hangok kézjele, betűjele és helye a vonalrendszeren. 

– Dallamfordulatok gyakorlása a pentaton és hétfokú hangkészletekben. 

– Éneklés kézjel után, olvasás betűkottáról és ötvonalas rendszerben kulcs nélkül. 

– Dallamfordulatok visszaéneklése. 

– Memorizálás hallás után. 

– A belső hallás fejlesztése. 

 

A kétszólamúság előkészítése 

– Dal és mérő. 

– Felelgetős játékok. 

– Ritmusosztinátók, ritmuskíséretek. 

– Egyszerű dallamosztinátók (dudakíséret). 

– Kétszólamú (igen könnyű) gyakorlatok kézjelekről. 

– Igen könnyű kánonok – a csoport képességei szerint. 

– Kétszólamú ritmusok, ének–kopogós „játékok”. 

– Ének, járás, taps, ütőhangszerek kíséretével, változatos csoportosításban. 

 

Zenei ismeretek: 

– Hangközök fogalmának bevezetése, kis– és nagy szekund, tiszta oktáv, tiszta kvint. 

 

Formai ismeretek:  

– Motívum 

– Azonosság, hasonlóság, különbözőség. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Az íráskészség kialakítása (írástechnika, zenei helyesírás). 

– Rövid ritmusmotívumok, könnyű dalok ritmusának lejegyzése ritmusjelekkel (2–4–8 ütem). 

– A dó helyének változtatása. 

– Tájékozódás a vonalrendszeren. 

– Kulcsok, ábécés nevek bevezetése. 
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– Dallamok, olvasógyakorlatok éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal betűkottáról és hangjegyekről. 

– Memorizálás. 

– Könnyű dalok, dalrészletek, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással vagy emlékezetből, betűkottával, 

majd hangjegyekkel (2–4–8 ütem). 

 

Rögtönzés 

– Zárások megkeresése ritmusokban, dallamokban. 

– Hiányos dallamok kiegészítése egy–két hanggal. 

– Ritmusfelelgetős, dallamfelelgetős. 

– Ütempárhoz ütempár rögtönzése. 

– Mondókák, versek megszólaltatása énekléssel. 

– Mozgás és játék rögtönzése. 

 

Zenehallgatás  

– Hangszínek megfigyelése, megkülönböztetése. 

– Emberi hangfajták (gyermek–, női–, férfi). 

– Zenei együttesek: énekkar, zenekar. 

– Dinamika, előadási módok. 

– Különböző karakterek megfigyelése. 

– Hangszerek hangja: zongora, hegedű, cselló, furulya (réz– és fafúvósok). 

– A dallami azonosság, különbözőség felismerése a zenehallgatási anyagban is. 

 

Zenei kifejezések: 

– Ritmus, dallam. 

– Ütem, ütemmutató, ütemvonal, záróvonal, ismétlőjel. 

– A megismert ritmusértékek nevei. 

– Tempó, mérőütés. 

– Osztinátó. 

– Hangmagasság, hangköz, hangkészlet, hangsor. 

– Pentaton, pentachord. 

– A G–kulcs, F–kulcs. 

– A törzshangsor. 

– A megismert hangközök nevei, jelentésük. 

– Motívum, dallamsor. 

– Kánon. 

– Piano–forte. 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népi mondókák, gyermekjátékok, népszokások 

Magyar gyermekdalok, népdalok 

Gyermekversek. 

Rokon népek dalai 

Magyar zeneszerzők gyermekeknek komponált dalai 

Más népek dallamai 

Horváth Istvánné Smid Anna: Csicsergő 2.(tankönyv és munkafüzet, Útmutató)  

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába (könyv és munkafüzet, Útmutató) 

József Andrásné – Szmrecsányi Magda: Zenei előképző (tankönyv és munkafüzet, Útmutató) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei előképző (Ifjúsági Lapkiadó: Muzsikáljunk együtt I.) 

P. Vesztróczy Judit: Zenei ABC kicsinyeknek 

Kodály Zoltán: Kis emberek dalai 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Forrai Katalin: Ének az óvodában 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Törzsök Béla: Zenehallgatás az óvodában 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. kötet 

Rimóczy Gáborné: Fecske mese (Debrecen, Művelődési Központ kiadványa) 

Dobszay László: A magyar dal könyve  

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Weöres Sándor: Magyar etűdök 

Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne  
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Cini–cini muzsika (Óvodások verseskönyve) 

Szabó Helga – Réber László: Te is tudsz énekelni 

Szabó Helga: Irány a zene birodalma (MR kiadványa) 

Lajtha László: Játékország (a Lajtha László Zeneiskola reprint kiadványa)  

Borsai Ilona – Haider Edit: Magyar népi gyermekjátékok  

Kiss Áron: Gyermekjáték gyűjtemény 

Dimény Judit: Hang–játék 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás a néphagyomány zenei anyagából. Gyermekdal feldolgozások.  

A hangszeres műzene karakterdarabjai. Mesedarabok. 

Rövid darabok a hangszeres iskolákból (különböző hangszereken). 

 

Követelmények az előképző évfolyamok elvégzése után 

Rendelkezzék a tanuló a zenetanuláshoz szükséges alapvető magatartásformákkal: tudjon zenére figyelni, tudjon 

együttműködni társaival, tanárával a csoportos éneklésben, játékban. 

Tudjon az egyenletes lüktetéshez járni, énekelni. Tudjon önállóan dalt kezdeni.  

Ismerje fel kottáról a negyed, nyolcad, fél, egész, pontozott negyed értékű hangokat, a megfelelő szüneteket, 

valamint a szinkópa, éles és nyújtott ritmust. 

Legyen képes 4–8 ütemes ritmust folyamatosan olvasni és hangoztatni. 

Tudja alkalmazni a ritmuselemeket 2/4–es ütemekben. 

Tudjon lejegyezni rövid ritmusmotívumokat. 

Ismerje a szolmizációs neveket, kézjeleket és a hangok viszonyított helyét a vonalrendszeren. 

Tudja a dalokat szöveggel és szolmizálva – a zenei tartalomnak megfelelő tempóban, pontos ritmusban, helyes 

frazeálással – emlékezetből énekelni.  

Tudjon rövid zenei egységet (a tanult dallami fordulatok köréből) visszaénekelni. 

Ismerje a G–kulcs hangjait, legyen tájékozott a vonalrendszeren. 

Ismerje a kis és nagy szekund, tiszta kvint, tiszta oktáv hangközöket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával. 

 

 

Alapfokú évfolyamok  

 

Az első évfolyam tanítási anyagának összeállítása az előképző évfolyamok követelményeinek ismeretét feltételezi. 

 

 

1. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A magyar népzene régi stílusú dallamainak megismerése. 

– Betekintés a műzene kis formáiba.  A zenei értelmezés kezdeti lépéseinek kimunkálása. 

– Az előképzőben tanult zenei ismeretanyag ismétlése. 

– A készségek megalapozása, fejlesztése a tananyaghoz kapcsolódóan. 

– Az abszolút rendszer további gyakorlása. 

– A szolfézs és a hangszerjáték kapcsolatának kialakítása. 

– A zenehallgatási élmény elmélyítése. 

 

Az éneklési készség fejlesztése 

– Helyes testtartás, levegővétel, tiszta intonáció, tempótartás. 

– Artikuláció, szövegmondás. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– Az igényes, szép éneklés kialakítása. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előképzőben tanult ritmikai elemek alapos ismétlése. 

– A korona, az átkötés, az értéknyújtó pont ismerete. 
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– A legegyszerűbb ütemek: 2/4, 4/4, ¾. 

– Ütemsúlyok. (ütemezés). 

– A szinkópa, az éles és a nyújtott ritmus ismétlése, elmélyítése. 

– A tizenhatodok páros formációi. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, kézjelről, betűkottáról. 

– Az új szolmizációs hangok (relációk) elsajátítása. 

– A régi stílusú magyar népdalok jellemzői. 

– A tonalitásérzék fejlesztése. a dallamzáró alaphang: lá, és dó. 

– A hétfokúság dallamfordulatainak gyakorlása. 

– Periodizáló műzenei szemelvények éneklése, memorizálása. 

– A belső hallás további kimunkálása: memorizálás belső hallás alapján kézjelről, kottaképről. 

 

A kétszólamúság előkészítő gyakorlatai 

– Dallamhoz ritmusosztinátó vagy önálló ritmusszólam megszólaltatása. 

– Könnyű kétszólamú művek éneklése (a csoport képességeinek megfelelően válogatott könnyű kánonok, 

biciniumok). 

 

Hangközök: 

– Tszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, tiszta oktáv. 

– Éneklés szolmizálva, építés megadott hangokra. 

– Felismerés kottakép és hallás után (hallás után: szekundok, tercek, kvint, oktáv). 

 

Hangzatok:  

– Az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok szerkezete. 

– Éneklés szolmizálva mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Építés megadott ábécés hangokra a tanult hangnemek alapján. 

 

Hangkészlet, hangsorok, hangnemek 

– Alaphang fogalma. 

– Tiszta– és pien hangos pentatónia. 

– Pienhangok (fá, ti, fi), díszítőhangok. 

– Módosító jelek, előjegyzések. 

– A módosított hangok nevei 

– A tanult hangnemek előjegyzéseinek sorrendje írásban is. 

– Hétfokúság: dúrok és mollok (eol) 2#, 1b előjegyzésig. 

– A párhuzamos hangsorok fogalma. 

– A zeneművek hangnemének megállapítása kottakép alapján az eddigi ismeretek felhasználásával. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Részletek, egységek megfigyeltetése: hasonlóság, azonosság, különbözőség, variáns, sorszerkezet. 

– A kvintváltás megfigyeltetése. 

– A5A5vAAv, illetve A5B5A B sorszerkezetek. 

– A helyes frazeálás. 

 

Zenei olvasás – írás 

– A helyes kottaírás. 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusfordulatok lejegyzése hallás és memorizálás alapján. 

– Éneklés betűkottáról, majd ötvonalas rendszerben hangjegyekről, G–kulcsban, abszolút magasságban ábécés 

nevekkel 2#, 1b előjegyzéssel. 

– Dallamok átírása betűkottáról hangjegyekre, illetve G–kulcsból F–kulcsba (és fordítva). 

– Igen könnyű diktálási feladatok. 

– Könnyű dalok, dallamok lejegyzése hangonkénti folyóírással, betűkottával G– és F–kulcsban (2–4–8 ütem). 

– Transzponálás írásban. 

 

Rögtönzés 

– Ritmussorok rögtönzése. 
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– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása (szaporítás – ritkítás stb.). 

– Megadott több ritmussorból, dallamsorból teljes zenei forma kialakítása. 

– Ritmus kiegészítések megadott ütemmutatók alapján. 

– Párbeszéd, kérdés–felelet. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

 

Zenehallgatás 

– Különféle kórushangzások. 

– Dallam és kíséret, szólamok megfigyelése. 

– A hangszerek hangszínének felismerése. 

– Dinamikai különbségek megismerése. 

– A népzene és műzene. 

– A különféle hangulatok, előadásmódok (pl. parlando) megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– A szolfézs előképzőben tanultakhoz. 

– Ütemmutató, ütemsúly, ütempár. 

– Alkalmazkodó ritmus. 

– Kulcsok. előjegyzések, módosító jelek. 

– Pentatónia. díszítőhang, vendéghang (pienhang). 

– Hangkészlet, hangsor, hangnem. 

– Pentachord, Dur és moll (eol). 

– A párhuzamos hangsor fogalma. 

– Dallamsorok, alaphang, kvintváltás, szolmizációváltás. 

– Ereszkedő dallamvonal. 

– Azonosság, variáns, sorszerkezet. 

– Szekvencia. 

– Periódus. 

– Transzponálás. 

– Prima volta, seconda volta. 

– Solo, tutti. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– Staccato, legato. 

 

Ajánlott tananyag 

Régi stílusú magyar népdalok, énekelhető műzenei szemelvények a hangszeres iskolák anyagából is (könnyű 

barokk és klasszikus táncok). 

Könnyű kánonok, biciniumok. 

Horváth Istvánné – Smid Anna: Csicsergő II  (tankönyv, munkafüzet és Útmutató) 

Dobszay László: A hangok világa I. és Útmutató 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok I. 

Kodály Zoltán: 333 olvasógyakorlat 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Péter József: 165 kánon 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában  

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

Lázárné Nagy Andrea: Margaréta (Gyakorló feladatok) 

Dalkíséretek I. Szőlő érik (Tankönyvkiadó 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 
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Eredeti népzenei felvételek gyermekdalok, népdalok. 

Gyermekeknek komponált művek Bartók Béla, Kodály Zoltán Bárdos Lajos kórusműveiből. 

Szemelvények a tanulók hangszeres anyagából: barokk, klasszikus táncok (különböző hangszereken). 

Mese– és karakterdarabok.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat zeneileg igényesen énekelni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F–kulcsban ábécés névvel olvasni. 

Ismerje a módosítójeleket, az előjegyzések sorrendjét írásban is mindkét kulcsban 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 2#, 1b előjegyzésig. 

Ismerje fel és tudja ritmusolvasásban folyamatosan hangoztatni a szinkópát, az éles és nyújtott ritmust, valamint a 

tizenhatodok páros formációit. 

Legyen képes egyszerű, rövid (a tanult zenei anyagnál könnyebb) dallamfordulatokat hallás után szolmizálva 

visszaénekelni, memorizálni, lejegyezni.  

Ismerje a tiszta prím, kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv hangközök 

fogalmát, tudja ezeket kottakép alapján azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, a kis és nagy terc, a tiszta kvint és tiszta oktáv hangközöket tonális 

keretben. 

Ismerje az alaphelyzetű dúr és moll hármashangzatok felépítését. 

Ismerje a régi stílusú népdalok jellemző vonásait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga  

– A tanult dalok, gyermekjátékok, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása 

csoportos és egyéni munkával.  

 

 

2. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei ismeret– és  élményanyag bővítése. 

– A zenei képességek, készségek fejlesztése a szolfézs illetve hangszeres anyaghoz kapcsolódóan. 

– Az új stílusú magyar népdalok jellemzőinek elsajátítása. 

– A műzene kis formáinak megismerése: elsősorban barokk tánctételek megszólaltatásával. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben. 

– Az aktív, a figyelmes zenehallgatás további kimunkálása, fejlesztése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

 

Az éneklési és intonációs készség fejlesztése 

– A népdalok kifejező megszólaltatása. 

– A tanulók hangterjedelmének fokozatos bővítése. 

– A kétszólamú éneklés kimunkálása. 

– Intonációs gyakorlatok. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Az előző évfolyamokban elsajátított ritmusok ismétlése, további gyakorlása, alkalmazása. 

– A „kis nyújtott” és „kis éles” ritmus, a negyed értékű triola. 

– Negyed felütés. 

– 3/8–os ütem. 

– Váltakozó ütem. 

– A 4/4 – 2/4 és a 3/4 – 2/4 váltás megéreztetése. 

– Alla breve. 

– Az új stílusú magyar népdalok néhány ritmikai jellegzetessége: alkalmazkodó ritmus,  erős és gyenge zárás. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás hallás után, valamint kottaképről. 

– A fi, szi  és ta hang, valamint dallamfordulataik. 

– A népdalanyagon belül: dó, lá, ré (mi) és szó alaphangú dalok éneklése. 

– A tanult zenei anyag jellegzetes dallamfordulatainak gyakorlása, olvasása és hallás utáni felismerése. 

– Az alap és kvint szerepe, kvintváltás felfelé. 

– Régi és új stílusú népdalok stílusjegyeinek rendszerezése, összefoglalása az eddigi ismeretek alapján. 
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– A dúr és moll tonalitás megfigyelése műzenei anyagon. 

– A műzene dallamfordulatainak megfigyelése, éneklése, gyakorlása (hármashangzat felbontások, skálamenetek, 

terclépések, szekvenciák). 

 

A többszólamúság fejlesztése  

– Hangközök megszólaltatása két szólamban. 

– Intonációs gyakorlatok. 

– Kánonok, biciniumok éneklése. 

– A többszólamú művek szólammozgásainak énekes megszólaltatása (párhuzamos mozgás, ellenmozgás). 

 

Hangközök: 

– Az előző években tanult hangközök további gyakorlása. 

– Éneklés szolmizálva, ábécés–s nevekkel mindkét irányban. 

– Felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szext hangköz és a szűkített – bővített kvint elsajátítása. 

– A bővített szekund megfigyelése. 

– Hangközláncok építése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az előző évben tanult hármashangzatok további gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

– A tanult hangnemek alap–hármashangzatai. 

 

Hangsorok: 

– A háromféle moll hangsor elsajátítása, a vezetőhang. 

– Dúrok és mollok 3#, 3b előjegyzésig. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– AA5A5vA, AA5BA, ABBvA, AABA formaszerkezetek. 

– A periódus felépítése (előtag, utótag, nyitás, zárás). 

– Formai elemzések az elsajátított ismeretek alapján. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Ritmusgyakorlatok olvasása. 

– Ritmusírás énekelt népdalok alapján. 

– Hangszeren megszólaltatott egyszerű ritmusú barokk tánctételek ritmusának lejegyzése. 

– Könnyű dallamok olvasása (mérővel), memorizálás, lejegyzés. 

– Egyszerű periodizáló dallamok memorizálása, lejegyzése. 

– Hangközök, hangközláncok lejegyzése betűvel és számmal. 

– Hármashangzatok lejegyzése együtthangzás vagy felbontás alapján. 

– Új stílusú népdalok lapról éneklése szolmizálva, szöveggel. 

– Műzenei szemelvények éneklése szolmizálva és ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal, szöveggel 

. 

Rögtönzés 

– Megadott ritmikai, dallami fordulatok variálása. 

– Hiányos dallam kiegészítése. 

– Megadott dallamsorokból a tanult népdalformák kialakítása. 

– Adott dallamhoz ritmuskíséret. 

– A tanult népdalokhoz hasonló dallamok rögtönzése. 

– AA5A5vA, A5BA, ABBvA formákban, megadott egy vagy több sor alapján. 

– Rögtönzés szövegre is. 

– Megadott periodizáló dallamrészletek kiegészítése. 

– Előtagra utótag rögtönzése (a–av). 

 

Zenehallgatás  

– A tanult népdalok felismerése népdalfeldolgozásokban. 

– Mozgás, gesztus a zenében. 

– Népdalok, népi táncdallamok feldolgozásai, régi magyar táncok. 

– Műzenei táncok (elsősorban menüett) megismerése. 

– A barokk tánctételek jellemzőinek megfigyelése hallás alapján is. 

– A zenekari hangzás megfigyelése, hangszerek hangszínének felismerése. 
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– A többszólamú művek szólammozgásainak követése: párhuzamos mozgás, ellenmozgás, „pont”, „vonal” stb. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Triola. „kis” nyújtott, „kis” éles ritmus. 

– Felütés. 

– Váltakozó ütem. 

– Eol, összhangzatos, dallamos moll, vezetőhang fogalma. 

– Az eddigi hangközökön kívül a kis és nagy szext, bővített szekund. 

– Parlando, rubato, tempo giusto. 

– A régi és új stílusú népdalok. 

– Motívum, periódus, szekvencia. 

– Kvintoszlop. 

– Párhuzamos és ellenmozgás. 

– A metronómjelzés. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések valamint a megismert zeneszerzők nevének 

helyes kiejtése, leírása. 

 

Ajánlott tananyag 

A magyar népdalok újabb rétege: pentaton, dúr, háromféle moll, valamint dór (fríg) és mixolid hangkészletű 

dallamok. 

Néhány tánctétel a barokk korból – elsősorban a tanulók hangszeres anyagából (menüett, bourrée, sarabande, 

rigaudon, gavotte).  

Válogatás Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből énekes megszólaltatáshoz (a népdalanyagban megismert zenei 

jelenségek valamint a többszólamú komponálási technikák megfigyelésére).  

Könnyű kétszólamúság: kánonok, biciniumok. 

Dobszay László: A hangok világa II. és III. kötet és Útmutatók 

Horváth Guidóné: Utazás a zene birodalmába I.II. (könyv és munkafüzet, tanmenet) 

Lázárné Nagy Andrea:. Margaréta 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár, Alsófok II. 

Kodály Zoltán: Ötfokú zene I–II. 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–II. 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Sulyok Gizella: Pilletánc I. és II. kötet. 

Kocsárné Herboly Ildikó: Többszólamúság, harmónia és forma tanítása az általános iskolában 

Szabó Helga: Énekes improvizáció az iskolában 

Brukner Adrienn: Énekelni jó! 

Kezdők zongoramuzsikája sorozat (Purcell, J. S. Bach, Händel stb.) 

Kezdők hangszeres kottagyűjteményei, előadási darabjai 

Komjáthyné: Zongoraiskola II. 

Fantóné – Komjáthyné – Hernádiné: Régi táncok gyermekeknek 

Balázs Oszkár – Zempléni László: Ritmusgyakorlatok kezdőknek 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Népdalfeldolgozások (elsősorban a tanult dalokhoz kapcsolódóan).  

Szemelvények Bartók Béla Gyermekeknek és Mikrokozmosz című műveiből. 

Válogatás Bartók Béla és Kodály Zoltán kórusműveiből. 

Barokk táncok. (hangszeres táncok, zenekari tételek). 

Mesealakok a zenében. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat – ezen belül műzenei szemelvényeket – szöveggel, zeneileg igényesen előadni. 

Legyen tájékozott a vonalrendszeren, tudjon G– és F– kulcsban folyamatosan ábécés névvel olvasni. 

Ismerje fel kottaképről a tanult ritmusképleteket, tudja folyamatosan olvasni, hangoztatni mérőütéssel vagy belső 

méréssel. 
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Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb, rövid dallamokat szolmizálva visszaénekelni, hallás után lejegyezni, 

memorizálni. 

Ismerje fel a népdalok jellegzetességeit,  stílusát (sorszerkezet, hangnem).  

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 3#, 3b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani.  

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja ezeket felépíteni, illetve kottaképről azonosítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint és tiszta oktáv hangközöket 

tonális keretben. 

Ismerje a dúr, moll alaphelyzetű hármashangzatok felépítését. Ismerje fel hallás után a dúr és moll 

hármashangzatokat felbontásban vagy együtthangzásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával.  

 

 

3. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a bécsi klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok és műzenei 

szemelvények alapján. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – elsősorban a dúr és moll tonalitáson belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

–  A magyar népdalok élményszerű előadása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok, a nyolcad triola további gyakorlása, alkalmazása. 

– A nyújtott és szinkópa ritmusok variánsai. 

– Nyolcad és páros tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban. 

– A siciliano és a mazurka ritmus jellegzetessége. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– Daltanulás elsősorban kottaképről. 

– Módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási anyagon (szolmizálva és ábécés 

névvel). 

 

A többszólamú éneklés készségfejlesztése 

– Más népek zenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok. 

– Kánonok. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és egyéni 

hangszerjátékkal is. 

– T–D–T kapcsolatok megfigyelése. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A belső hallás és memória fejlesztése. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása: felismerés hallás után és kottaképről. 

– A szűkített, bővített kvint (oldással) ismertetése. 

– Új hangközök: a kis és nagy szeptim, (oldással). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban, építésük, 

felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításainak elve. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 
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Hangsorok:  

– Dúrok és mollok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése 

– A periódus felépítése. Nyitás –zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma. Rondo forma. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Igen könnyű magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése memorizálás, hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről. 

– Lejegyzés memorizálás vagy hallás után egy szólamban. 

– Igen könnyű funkciós kísérőszólamok megfigyelése, éneklése, lejegyzése betűkottával a dallamhangok alá. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: adott előtaghoz utótag (A–Av). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– Dinamika a barokk korban. 

– A barokk és bécsi klasszikus zenekar hangszerei. 

– A tanult formák, dallami elemek megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Siciliano és mazurka ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció. 

– Periódus. 

– Kéttagú–, háromtagú forma. Triós forma. Da Capo forma. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes dalok kísérőszólammal vagy hangszerkísérettel 

(lengyel, francia, német, olasz népdalok). 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, Útmutatók 

Szigetiné Horváth Zsuzsa – Simonné Sármási Ágnes: Készségfejlesztő gyakorlatok 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Péter József: 165 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 
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Bárdos Lajos: Európa peremén 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány, 

Budapest) 

Győrffi István: Dallamírási feladatok 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

Szemelvények a tanulók hangszeres darabjaiból 

Dalkíséretek II. Érik a szőlő (Tankönyvkiadó) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Magyar és más népek táncai a műzenében (pl. bécsi klasszikus táncok, valamint  

F. Chopin, A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Balett részletek (nemzeti karakter–táncok: mazurka, csárdás stb.). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera– és szimfónia részletek.  

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a dalokat,  illetve a bécsi klasszikus korból a műveket, részleteket stílusosan előadni. 

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni. 

Egyszerű 4–8 ütemnyi dallamot lejegyezni, memorizálni.  

A tanult anyagnál könnyebb dallamfordulatokat kottából szolmizálva, alkalmi hangzókkal, szöveggel 

megszólaltatni. 

Tudja a dúr és moll hangsorokat, vezetőhangokat 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja a hangnemeket kottakép alapján megállapítani. 

Ismerje az eddig tanult hangközöket, tudja kottaképről azonosítani és felépíteni. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szext hangközt. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat. 

Tudja kottaképről azonosítani és adott hangra szerkeszteni (a tanult hangnemek körében). 

Ismerje a dúr és moll hármashangzatok fordításainak nevét, felépítésé, a funkciókat. 

Ismerje a periódus és a kisformák felépítését. 

Ismerje az alapvető tempo és előadási jeleket. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

A tanult zenei anyag, a ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni 

munkával.  

 

 

4. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag gyűjtése a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből. 

– A periodizáló és funkciós zenei ismeretek elmélyítése. 

– Betekintés a romantika és a XX. század zenéjébe. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése aszimmetrikus dalokkal. 

– Az eddig tanultak rendszerező ismétlése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

Hallásfejlesztés és zenei ismeretek 

– Átkötés, pontozás gyakorlása. 

– Harminckettedek. 

– Alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– A módosított szolmizációs hangok további gyakorlása. 

–  A bővített kvart oldással. 

– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése, kromatikus fordulatok éneklése. 

– Késleltetés. 
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– A hangközök rendszerezése. 

– A hangközfordítás elve. 

– A tiszta, kis– és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel is. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés nevekkel; a hangközök megnevezésével, zenei szerepük 

megfigyelésével. 

– A dúr és moll hármashangzatok fordításai illetve az alaphelyzetű szűkített, bővített hármashangzat gyakorlása 

oldással. 

– Felismerésük hallás és kottakép alapján, építés. 

– A dominánsszeptim dúrban és mollban. 

– Éneklése oldással szolmizálva. 

– A nyolcütemes bécsi klasszikus periódusforma ritmus– és dallamfordulatainak megfigyelése, kiemelése, 

gyakorlása. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– A bécsi klasszikus zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok, funkciós jelző basszus hangok. 

– Funkciós kísérőszólam éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– Műdalok olvasása zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése a tanult zenei ismeretek megfigyeltetésével. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesek előadásában. 

– Kánonok éneklése. 

– Hangsorok 6#,  6b előjegyzésig, vezetőhanggal. 

 

 

A formaérzék fejlesztése 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal. 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma formai megismerése. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Periódus terjedelmű bécsi klasszikus anyag lejegyzése a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése, írása. 

– A kétszólamú írás bevezetése: a kísérő szólamban funkciós főhangok. 

– Könnyű népdalok lejegyzése (szöveggel is). 

 

Zenehallgatás  

– A zenei kifejezés eszközei a bécsi klasszikus korban (stílusjegyek összegyűjtése). 

– Hangszín – hangszerelés. 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepének hallás utáni megfigyelése: (alteráció, kromatika, késleltetés, 

hangzatfelbontások, funkciók, zárlatok, feszültség – oldás, hangnemi kitérés, moduláció). 

– Két– és háromtagú kisformák, visszatéréses típusok, egy rondó, egy variáció és egy szonátaforma megismerése 

zenehallgatás alapján is. 

– A bécsi klasszikus zene stílusjegyeinek, jellegzetes műfajainak, előadói apparátusainak megfigyelése a 

meghallgatott művekben. 

– A romantika kifejezési eszközeinek és a XX. század új hangzásvilágának megfigyelése. 

– A homofon és polifon szerkesztési mód felismerése hallás után is. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséretek rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése. 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel (hangzatfelbontás, kromatika, 

késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam  rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

Zenei elemzési képesség 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 
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– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opusz. 

– Kvintkör. 

– Hangnemi rokonságok, maggiore–minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– A hangközfordítás elve. 

– Tritonusz. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, álzárlat, fél– és egész–zárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, Coda. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, ária, opera. 

– Szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

– Az eddig megismert zenei korok rövid áttekintő ismétlése, kronológiai rendezése, a legfontosabb stílusjegyek 

kiemelése. 

 

Ajánlott tananyag 

Elsősorban bécsi klasszikus (romantikus) hangszerkíséretes dalok, duettek 

Szimfónia tételek, hangszeres szonáta, variáció, rondó 

Néhány könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy énekelhető hangszeres darab 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatás a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Virágos sorozat népdalfüzetei 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Szemelvények a bécsi klasszikusok műveiből a szonátaforma, a szimfónia (Menüett tétel), az opera 

megismeréséhez.  

Romantikus dalok, karakterdarabok. 

A XX. század zenéjéből néhány vokális és hangszeres mű. 

Néhány darab Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából (aszimmetria). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló emlékezetből  bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon, műrészlet) 

zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a dominánsszeptim 

akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb 

hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  
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Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló emlékezetből a bécsi klasszikus, romantikus műveket, szemelvényeket (dal, kánon, műrészlet) 

zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon leolvasni, lejegyezni egyszerű, könnyű klasszikus periódust. 

Ismerje a dúr és moll hangsorokat 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Ismerje a négy alaphelyzetű hármashangzatot, a dúr és moll hangzatok fordításait, valamint a dominánsszeptim 

akkordot.  

Tudja ezeket szolmizálva énekelni, felismerni hallás után, ábécés hangokkal megnevezni a könnyebb 

hangnemekben (3#, 3b.). 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Ismerje a klasszikus zene alapvető stílusjegyeit, a tanult formáit és műfajait. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával, 

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

 

 

5. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű zenei 

formákban. 

– A romantikus zeneirodalom alaposabb megismerése. 

– Ismerkedés a XX. századi zene néhány alkotásával. 

– A tanult magyar népdalkincs bővítése. 

– A többszólamú éneklés hangsúlyosabb megjelenése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa és tizenhatod triola és változataik. 

– Augmentálás– diminuálás. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek megszólaltatása kottakép alapján. 

– Az alterált fordulatok megfigyelése. 

– Az alterációk díszítő vagy hangnemi szerepe. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek megszólaltatása. 

– A dó váltás alkalmazásának elmélyítése. 

– A tonalitás felbomlásának megfigyelése. 

 

 

Hangközök: 

– Az előző évfolyamokban tanult hangközök ismétlése, gyakorlása, hallási elmélyítése. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció lassú, fokozatos elhagyására. 

– A szűkített szeptim hangköz, a nóna és decima hangköz fogalma. 

– Hangközmenetek éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok, a dúr és moll fordítások valamint az alaphelyzetű dominánsszeptim hangzat 

(oldással dúrban, mollban) további gyakorlása, hallási elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításainak felépítése, éneklése oldással dúrban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, éneklése oldással. 
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– A dúr és moll hangsor fokaira épített hármashangzatok. 

– A funkciós alaphangokra építhető hármashangzatok. 

 

Hangsorok:  

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 6#, 6b előjegyzésig. 

– A modális hangsorok elnevezésének, alaphangjainak ismerete. 

 

A formaérzék fejlesztése:  

– Rendhagyó periódusok. 

– Álzárlat. 

– Egyszerű, két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése (domináns vagy párhuzamos hangnemek). 

– A szonáta–, a variációs és a rondóforma ismétlése, további megfigyelése nagyobb lélegzetű zeneművek 

tételeként. 

– A formai ismeretek mélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Klasszikus periódusok, egyszerű modulációs zenei részletek éneklése szolmizálva, dó váltással, alkalmi 

hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Alterált fordulatok gyakorlása: lapról olvasással, lejegyzéssel. 

– Könnyű romantikus és XX. századi dallamok éneklése, memorizálása, (pl. témák a zenehallgatással feldolgozott 

művekből). 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Két– vagy többszólamú vokális művek különféle hangszeres együttesekkel is. 

– Könnyű periódusok lejegyzése funkciós alsó szólammal, a felső szólamban egy–egy alterált hanggal. 

– Egyszerű, rövid XX. századi tonális dallamok, dallamrészletek írása emlékezetből. 

– Hangzatok lejegyzése hallás után, felépítés, felismerés kottaképről. 

– Kánonok éneklése a klasszikus és romantikus korból. 

 

Rögtönzés 

– Dallamokhoz funkciójelző alsó szólam éneklése. 

– Egyszerű periódusok zenei anyagának variálása a klasszikus művekben előforduló zenei elemekkel (késleltetés, 

figuráció, kromatika stb.). 

– Periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

 

Zenehallgatás 

– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zenében. 

– Új hangnemi rokonságok, harmóniakapcsolatok, formai bővítések. 

– A programzene eszközeinek felismerése: a hangulati elemek előtérbe kerülése, a zenekari hangzás bővülése. 

– Új hangszerek, hangszínek megjelenése. 

– A programzene és a társművészetek kapcsolata. 

– A tonalitás felbomlása. 

– A XX. századi zene hangzásvilágának megfigyelése (pl. impresszionizmus). 

– A zenei formák változásainak megfigyelése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

A zenei elemzési képesség fejlesztése 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése a bécsi klasszikus zenében. 

– Az alapvető zenei összefüggések felismertetése (ritmika, dallam, harmónia, funkció, forma). 

– A kisformák és a triós forma önálló elemzése kottakép (és hallás) alapján. 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, fogyás, pont, vonal, 

moll és dúr bitonalitása stb.). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Komplementer, osztinátó ritmus. 

– Modális hangsorok. 

– A hangnemek rokonsága, tercrokonság, enharmónia. 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– A bővült periódusok: külső és belső bővülés. 
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– Zárlatok (gyenge, erős, stb), álzárlat. 

– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia tételrendje. 

– Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei. 

– A szimfonikus költemény. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Zenei olvasókönyv 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Péter József: 165 kánon 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

L. Bernstein: Hangverseny fiataloknak 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Schubert dalok 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

Klasszikus szonáták, szimfóniák, versenyművek tételeinek elemző feldolgozása zenehallgatással.  

A zenei kifejező eszközök megfigyelése a programzene alkotásaiban: válogatás a romantikus dalokból, kis 

formákból (F. Schubert: dalok, táncok, Moments musicaux darabjai, részletek R. Schumann: Jugendalbum című 

művéből) 

Egy dalciklus (pl. Schubert: Die schöne Müllerin) vagy egy szimfonikus költemény meghallgatása, feldolgozása 

(pl. Muszorgszkij: Egy kiállítás képei) 

Romantikus opera részletek. 

A XX. századi művek hangzásvilágának bemutatása (pl. Bartók Béla kórusművei, válogatott szemelvények a 

Mikrokozmosz–ból, Kodály Zoltán: Epigrammák c. művéből, B. Britten népdalfeldolgozásai) alapján. 

 

Követelmény 

Tudja a tanuló a bécsi klasszikus és romantikus dallamokat kotta nélkül stílusosan énekelni, szöveggel előadni (a 

tanár, a csoporttárs vagy saját zongorakíséretével). 

Tudja a hangnemeket 6#, 6b előjegyzésig. 

Ismerje az oktávon belüli hangközöket. 

Tudja a hármashangzatokat és fordításaikat (a bővített hármashangzatot alaphelyzetben), valamint a 

dominánsszeptim– akkordokat 3#, 3b hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel hallás után a dúr és moll hármashangzatok megfordításait, valamint a dominánsszeptim–akkordot. 

Ismerje a szűkített szeptim– hangzat felépítését. 

Tudjon – a tanultaknál jóval könnyebb dallamot – lapról olvasni. 

Legyen képes a tanult anyagnál könnyebb periódus terjedelmű dallamot szólam kiegészítésekkel lejegyezni 

funkciót jelző basszussal együtt. 

Tudjon megadott könnyű, periódusterjedelmű dallamot befejezni. 

Ismerje a klasszikus, romantikus kor fontosabb zenei stílusjegyeit.  

Tudjon felsorolni a megismert zenei korokból zeneszerzőket, műveket. 

Ismerje a megtanult zenei formák jellemzőit.  

Tudja ismereteit a hangszeres repertoárja elemzésére is alkalmazni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

– Egy klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 
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6. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Betekintés a reneszánsz zene művészetébe. 

– A barokk zene stílusjegyeinek, főbb műfajainak, zeneszerzőinek alaposabb megismerése. 

– További ismerkedés a XX. századi zene hangzás– és formavilágával, elsősorban a folklórizmus és a 

neoklasszicizmus törekvéseivel (valamint a dodekafónia és más irányzatokkal a csoport képességeitől függően). 

– A hat évfolyam műzenei és népzenei ismeretanyagának ismétlése, rendszerezése. 

– Az önálló elemzői munka készségének fejlesztése. 

 

Ismeretanyag és hallásfejlesztés 

– Reneszánsz vokális és hangszeres művek, barokk áriák, táncformák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető 

hangszeres művek, szemelvények, énekes megszólaltatása kottakép alapján. 

– A jellegzetes barokk fordulatok (komplementer ritmika, hemiola – imitáció, szekvencia, ellenmozgás) 

megfigyeltetése, felismerése. 

– A művek harmóniai vázának megszólaltatása hangközmenetek, hangzatmenetek éneklésével. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság éneklése és kamarazene–szerű megszólaltatása (a tanulók 

hangszeres előadásában). 

– Kánonok éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– A XX. századi művek éneklése, hangszeres megszólaltatása, feldolgozása során a pentatónia, a modális 

hangsorok, egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, bitonalitás, tizenkétfokúság, cluster megfigyelése, 

felfedezése. 

 

Hangközök: 

– A hangközök további gyakorlása, hallási elmélyítése. a hangközök rendszerezése. 

– A szűkített kvart fogalma. 

– Az enharmónia. 

 

Hangzatok: 

– Az eddigiek gyakorlása, elsősorban hallási elmélyítése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Reneszánsz zenei szemelvények, moduláló barokk és bécsi klasszikus dallamok olvasása. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése. 

– A zenei íráskészség segítése hallás utáni elemzésekkel. 

– Könnyű barokk és klasszikus kétszólamúság lejegyzése hallás után. 

– Memorizálás kottakép valamint hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Dallam– és ritmus kiegészítés. 

– Adott dallamhoz funkciós basszus éneklése. 

– Dodekafon dallamok szerkesztése, komponálása hangszeren. 

– XX. századi effektusok kipróbálása hangszeren. 

 

Zenehallgatás  

– A reneszánsz zene harmóniáinak, szerkesztésmódjának megfigyelése, hangszereinek bemutatása, felismerése a 

hallgatott művekben. 

– A régi barokk hangszerek jellegzetes hangzásának megismerése. 

– A barokk zenekar hangszerei. Continuo. 

– A zenekar concertáló szólamcsoportjainak megfigyelése hallás után. 

– A zenei dramaturgia az oratórikus művekben. 

– A barokk táncok a szvitekben. 

– A barokk variáció megfigyelése zenehallgatással. 

– A XX. század néhány kiemelkedő magyar alkotásának elemző megismerése, a magyar népzenei elemek 

megfigyelése e művekben. 

– A zeneművészet korszakainak összefoglaló rendszerezése. 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 



555 

 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Hemiola, komplementer ritmus. 

– Számozott basszus, continuo. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. Fuga. 

– Motetta, madrigál, mise. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság, cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 

– A barokk versenymű. concerto grosso, concertálás. 

– A szvit és a barokk táncok (allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, gavotte). 

– Barokk variáció (passacaglia, chaconne, folia). 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Zenei elemzési képesség 

– Az alapvető zenei összefüggések felismerése, (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma), a zenei gondolkodás 

és elemzési képesség alakítása hallás és kottaképi megfigyelés alapján. 

– Önálló elemzés (pl. klasszikus kis formák elemzése lehetőleg hallás után, nagyobb lélegzetű formák elemzése 

kottakép alapján, tanári irányítással). 

 

Ajánlott tananyag 

Magyar népdalok.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres táncok énekelhető szemelvényei. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: 27 egyneműkar 

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Agócsy László: Bach olvasókönyv 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I–II. 

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 (kazetta és munkafüzet) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Barokk hangszeres és oratórikus művek, áriák, színpadi betétdalok, opera részletek. (Válogatva J. S. Bach, H. 

Purcell, G. F. Händel, A. Vivaldi műveiből) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Barokk zene régi hangszereken.  

XX. századi nagyobb lélegzetű mű illetve műrészlet feldolgozása.  

(pl. C. Debussy: A tenger, Bartók Béla: Concerto, Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, I. Sztravinszkij: Petruska). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló kotta nélkül öt magyar népdalt, öt reneszánsz, barokk vagy klasszikus dallamot és egy művet a 

XX. század könnyen énekelhető szemelvényeiből, a megismert művek témáiból (elsősorban Bartók Béla és 

Kodály Zoltán műveiből).  

A megszólaltatás legyen zeneileg pontos, stílusos, muzikális. 
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Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig. 

Tudjon olvasni, írni, tájékozódni 5#, 5b előjegyzésig. 

Tudjon egyszerű barokk vagy klasszikus periódust lapról énekelni, kottakép, vagy hallás után memorizálni és 

lejegyezni. 

Ismerje a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat. 

Legyen alapvető stílusismerete a zenetörténeti korokról. 

Legyen képes önállóan gyakorolni és tanulni. 

Megszerzett tudását tudja alkalmazni a hangszertanulásban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával.  

– Klasszikus kisforma elemzése (csoportos és egyéni munkával, tanári irányítással). 

– Stílusfelismerés hangzó anyag alapján. 

 

 

Alapfokú évfolyamok „B” tagozat 

 

3. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Bevezetés a klasszikus zene forma– és harmóniavilágába európai többszólamú népdalok, majd műzenei 

szemelvények megismerése. 

– Tájékozódás és gyakorlás az abszolút rendszerben – főképpen a dúr és moll tonalitáson belül. 

– A többszólamúság, társas zenélés készségének fejlesztése funkciós művek alapján. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– A zenei pályára készülő tanulók intenzív felkészítése. 

 

Ritmikai ismeretek, készségfejlesztés 

– Kis éles, kis nyújtott ritmusok és a nyolcad triola további gyakorlása. 

– Nyolcad és tizenhatod felütés. 

– 3/8, 6/8. Pontozás, átkötés 6/8–ban is. 

– Ritmusmotívumok írása emlékezetből, hallás után 6/8–ban is. 

– A mazurka és siciliano ritmus jellemzőinek megfigyelése. 

– Ritmusgyakorlatok egy és két szólamban. 

 

Dallami ismeretek, készségfejlesztés 

– A módosított hangok: fi, szi, di, ri és ta gyakorlása népzenei és műzenei olvasási (vagy memoriter) anyagon. 

– Az alterált hangokkal dallamfordulatok visszaéneklése hallás után. 

– Más népek népzenéjének többszólamú megszólaltatása. 

– Hangszerkíséretes dalok (tanári kísérettel). 

– Kánonok éneklése. 

– Kürtmenetek, hangközmenetek, kétszólamú funkciós részletek megszólaltatása énekléssel és egyéni 

hangszerjátékkal is. 

– T–D–T, T–S–D–T kapcsolatok. 

– Funkciós főhangok éneklése a dallamhoz szolmizálva és ábécés nevekkel. 

 

Hangközök: 

– Az előző évben tanult hangközök gyakorlása, felismerés hallás után és kottaképről. Építés. 

– Új ismeretek: a kis és nagy szeptim, oldással. 

– Bővített kvart, szűkített, bővített kvint, oldással. 

– A hangközök megfordításai. 

– Könnyű hangközmenetek feldolgozása énekléssel. 

 

Hangzatok: 

– Az alaphelyzetű hármashangzatok felismerése hallás után felbontásban vagy együtthangzásban. 

– Építésük, felismerésük kottaképről. 

– A hármashangzatok megfordításának elve, a dúr és moll hangzat fordításai. 

– Hallásgyakorlatok felbontásban, együtthangzásban. 
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– A dominánsszeptim hangzat megfigyelése . 

 

Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 4#, 4b előjegyzésig. 

– Azonos alapú dúr és moll. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyeltetése. 

 

A formaérzék fejlesztése: 

– A periódus részeinek, zenei anyagának értelmezése, nyitás – zárás. 

– Kis kéttagú–, háromtagú forma, triós forma. 

– A kisformák hallás utáni felismerése. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Olvasógyakorlatok szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Könnyű régi stílusú és új stílusú magyar népdalok lejegyzése. 

– Hangközök, hármashangzatok felismerése, lejegyzése együtthangzásban vagy felbontásban. 

– Hangközmenetek éneklése felbontással is, lejegyzése hallás után. 

– Könnyű periódusok olvasása, memorizálása kottaképről, – írás emlékezetből vagy hallás után. 

– A helyes kétszólamú kottaírás. 

 

Rögtönzés 

– Adott dallamhoz tercmenet, kürtmenet szerkesztése. 

– Periódusok kiegészítése: zárások, adott előtaghoz utótag (A–Av, A–B). 

– Periodizáló dallamokhoz egy–egy kísérőhang éneklése. 

 

Zenehallgatás  

– Magyar és más népek táncai a műzenében. 

– Barokk, klasszikus táncok – elsősorban a tanulók hangszeres darabjaiból. 

– A hangszerelés, a dinamika – mint a zenei kifejezés eszközei. 

– A kamarazenekar, a szimfonikus zenekar a bécsi klasszikus korban. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Mazurka és siciliano ritmus. 

– Azonos alapú dúr és moll hangsor. 

– Kvintoszlop. 

– Kürtmenet. 

– Funkciók. 

– Hangnemi kitérés, moduláció, orgonapont. 

– Periódus, kéttagú–, háromtagú forma, triós forma, Da Capo. 

– Duett, duó, tercett, trió. 

– Partitúra. 

– A régi stílusú és új stílusú népdalok. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

  

Ajánlott tananyag 

Más népek funkciós népzenéje: egyszerű tercelő, kürtmenetes stb. kísérőszólammal vagy hangszerkísérettel. 

Könnyű szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből, darabok a tanulók hangszeres anyagából is. 

Két–három–négyszólamú könnyű kánonok. 

Dobszay László: A hangok világa III. és IV. kötet, ÚtmutatóK 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. II. 

Bárdos Lajos: Írások népzenénkről 

J. Irsai Vera: Szolfézs példatár II. 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Forrai Katalin: Európai gyermekdalok 

Kodály Zoltán: Válogatott biciniumok 

Kodály Zoltán: Énekeljünk tisztán 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei– olvasás írás gyakorlófüzetei 

Péter József: 165 kánon 
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Bárdos Lajos: 70 kánon 

Bárdos Lajos: Európa peremén 

Németh– Nógrádi– Puster: Szolfézs antológia 

Kerényi M. György: Százszínű csokor 

Sulyok Gizella: Pilletánc II.–III. 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. (Aelia Sabina Alapítvány, 

Budapest) 

Györffy István: Dallamdiktálás 

Kezdők zongoramuzsikája (J. S. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Weber) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag:  

Magyar és más népek táncai a műzenében (elsősorban a bécsi klasszikusok hangszeres táncai, valamint F. Chopin, 

A. Dvořák, B. Smetana, P. I. Csajkovszkij, J. Brahms, M. Ravel művei). 

Szemelvények a bécsi klasszikus zeneszerzők műveiből: dalok, opera és szimfónia részletek.  

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz dallamot, kánont, dalokat más népek zenéjéből, illetve a bécsi klasszikus korból előadni. A 

megszólaltatás legyen stílusos és muzikális.  

Tudjon folyamatosan 6/8–os ütemben ritmust olvasni, egyszerű 4–8 ütem terjedelmű dallamot lejegyezni, könnyű 

4–8 ütem terjedelmű dallamot memorizálni. 

Dalokat, dallamfordulatokat kottából énekelni szolmizálva, alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel a tanult 

hangnemekben. 

Tudjon magyar népdalokat szöveggel lejegyezni. 

Tudja a dúr, moll hangsorokat (vezetőhangokat) 4#, 4b előjegyzésig, tudja a hangnemeket kottakép alapján 

megállapítani. 

Ismerje fel hallás után a kis és nagy szekund, kis és nagy terc, tiszta kvart, tiszta kvint, kis és nagy szext, kis és 

nagy szeptim és tiszta oktáv hangközöket. 

Tudja kottaképről azonosítani és felépíteni a kis és nagy szeptim, a bővített kvart, a szűkített és bővített kvint 

hangközöket. 

Ismerje fel hallás után az alaphelyzetű dúr, moll, szűkített és bővített hármashangzatokat; tudja kottaképről 

azonosítani és adott hangra szerkeszteni. 

Ismerje a funkciókat, a periódus és a kisformák felépítését.  

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzőket.  

Tudja ismereteit alkalmazni hangszertanulása során is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A tanult zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és egyéni munkával  

 

 

4. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag bővítése. 

– A periodizáló és funkciós zenei gondolkodás megismertetése a bécsi klasszikusok művei alapján. 

– A többszólamú éneklési készség fejlesztése. 

– A tanult magyar népzenei anyag bővítése modális és a dunántúli pentaton hangkészletű dalokkal. 

– A zenei elemző képesség fejlesztése. 

– A zenei pályára készülők emeltszintű felkészítése. 

 

Zenei ismeretek és hallásfejlesztés  

– Az előző évek készségfejlesztési eredményeinek átfogó (globális) alkalmazása. 

– A belső hallás és a zenei memória további intenzív fejlesztése. 

– Átkötés, pontozás, harminckettedek elsajátítása, gyakorlása. 

– Az alla breve további gyakorlása. 

– A népzenei anyagban arányok, szimmetriák, aszimmetriák megfigyelése. 

– 5/8, 8/8 (3+3+2) gyakorlása ritmusfeladatokkal. 

– Műdalok éneklése zongorakísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Kétszólamú vagy hangszerkíséretes klasszikus művek éneklése, megfigyeltetése, elemzése. 

– A módosított szolmizációs hangok gyakorlása (di, ri, fi, szi, ta, ma) hangok énekléssel, különböző fordulatokban. 
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– Alterált hangok, mint a díszítés, és mint a hangnemváltás eszközei. 

– A kromatika megfigyelése. 

– Kromatikus fordulatok gyakorlása énekléssel: lapról olvasási anyagban és hallás után. 

– A késleltetés megismertetése. 

– A nyolcütemes klasszikus periódusforma dallam– és ritmusfordulatai. 

– Dallami variánsok, figuráció. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva és ábécés névvel. 

– Hangközmenetek megszólaltatása egyéni éneklés és zongora együtthangzásával is. Transzponálás a tanult 

hangnemekbe. 

– A klasszikus dúr és moll zene funkciós rendjének gyakorlása. 

– T–D–T; T–S–D–T kapcsolatok. 

– T–D funkcióváltás felismerése hallás után. 

– Funkciós kisérőszólam éneklése a dallamhoz, szolmizálva és ábécés nevekkel. 

– A funkciójelző basszus árnyaltabb használata. 

– Maggiore– minore kapcsolatok, dallamok transzformálása. 

– Kitérés, moduláció a domináns hangnembe. 

– Két– és többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is. 

– A hangközök rendszerezése. 

– A tiszta, kis és nagy hangközök éneklése, felismerése és megnevezése ábécés nevekkel az eddigi hangnemekben. 

– A bővített kvart és szűkített kvint éneklése oldással a tanult hangnemekben. 

– Könnyű hangközmenetek éneklése szolmizálva, megnevezése ábécés nevekkel, lapról olvasása, írása hallás után. 

– A dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és fordításokban. 

– A szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben, oldással. 

– A dominánsszeptim oldással dúrban és mollban; éneklés szolmizálva és ábécés nevekkel, felismerés 

felbontásban vagy együtthangzásban, felismerés kottakép alapján is, építés. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– Dúr és moll hangsorok 5#, 5b előjegyzésig. 

– Modális hangsorok elsajátítása, felismerése kottakép alapján. 

 

A formaérzék fejlesztése: 

– Zárlatok: fél– és egész–zárlat. álzárlat. 

– A klasszikus (és romantikus) dal, a két– és háromtagú kis formák, visszatéréses típusok megfigyelése. 

– Triós forma, rondó–, szonátaforma megismerése (könnyű szonatinákon keresztül). 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű periódusok lapról éneklése. 

– Könnyű hangközmenetek lejegyzése hallás után. 

– A kétszólamú írás bevezetése (a kísérő szólamban funkciós főhangokkal). 

– Könnyű periódusok lejegyzése (funkciót jelző basszussal). 

– Népdalok lejegyzése szöveggel, énekes diktálás után. 

– A kétszólamú művek megszólaltatása ének–hangszer előadásban is. 

 

Zenehallgatás 

– A ritmikai, dallami és harmóniai elemek szerepe a zenei kifejezésben (alteráció, késleltetés, hangzatfelbontások, 

kromatika, funkciók, zárlatok: feszültség – oldás, hangnemi kitérés, moduláció). 

– A bécsi klasszikus zene előadói gyakorlatának megfigyelése. 

– A szonátaforma megismerése, elemzése zenehallgatással is. 

– A kis formák felismerése hallás után. 

 

Rögtönzés 

– Ritmuskíséret rögtönzése aszimmetrikus népdalokhoz. 

– Osztinátók. 

– Periódus kiegészítése: megadott előtaghoz utótag rögtönzése (A–Av, A–B). 

– Periódusok zenei anyagának variálása a megismert ritmikai és dallami elemekkel (hangzatfelbontás, kromatika, 

késleltetés stb.). 

– Funkciójelző basszus szólam rögtönzése ismert periódushoz dúrban, mollban. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 
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– A stílusjegyek és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma). 

 

Zenei szakkifejezések ismerete  

– Hangnemi rokonságok, maggiore– minore, a hangnemi kitérés, moduláció. 

– Hangközfordítások, hangzatfordítások. 

– Tritonusz. 

– Figuráció. 

– Alteráció, kromatika. 

– Funkciók, funkciós vonzás, funkciós főhangok. 

– Késleltetés. 

– Kadencia, fél– és egész–zárlat, álzárlat. 

– Előjáték, utójáték, visszatérés, coda. 

– Homofon, polifon szerkesztési mód. 

– Imitáció. 

– Orgonapont. 

– Hangszeres és vokális zene. 

– Dal, opera, ária, szimfónia. 

– Kamarazene, duó, duett, trió, tercett, kvartett, kvintett. 

– Kisformák. 

– Triós forma, szonátaforma, rondóforma, variáció. 

– Bécsi klasszikusok, Köchel–jegyzék, opus. 

– A tanult zenei anyagban előforduló előadási jelek és tempójelzések. 

 

Ajánlott tananyag  

Bécsi klasszikus hangszerkíséretes dalok, duettek. 

Jól énekelhető szemelvények (témák) a szonátaforma, a szimfónia menüett tételének (triós forma) és az opera és a 

kamarazene megismeréséhez.  

Könnyű XX. századi dal, kórusmű vagy éneklésre alkalmas hangszeres darab.  

Kodály Zoltán: Biciniumok  

Darabok Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatából. 

Dobszay László: A hangok világa IV. és V. kötet, Útmutatók 

J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Tegzes György: Hétfokú olvasógyakorlatok 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Kodály Zoltán: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: Biciniumok 

Szőnyi Erzsébet: A zenei olvasás írás gyakorlófüzetei 

Német–Nógrádi–Puster: Szolfézs antológia 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Péter József: 165 kánon 

W. A. Mozart: 30 kánon 

Bárdos Lajos: 70 kánon 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag: 

J. Haydn, W. A. Mozart, L. Beethoven dalok, hangszeres táncok. Kamaraművek. Opera részletek.  

Hangszeres szonáta és rondó megfigyelése hallás után is. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus dallamot, öt magyar népdalt és két Kodály biciniumot énekelni.  

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintoszlopot 5#, 5b előjegyzésig.  

Ismerje fel hallás után a tanult hangközöket, tudja azokat felépíteni a tanult hangnemekben. 

Tudjon lejegyezni egyszerű hangközmenetet.  
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Ismerje fel hallás után a négyféle hármashangzatot, a dúr és moll hármashangzatok fordításait valamint a 

dominánsszeptim hangzatot.  

Tudja megadott hangnemben énekelni ábécés nevekkel és felismerni kottaképről is. 

Ismerje a funkciós főhangokat dúrban és mollban.  

Tudja az ezekre építhető hármashangzatokat. 

Ismerje fel a T–D funkcióváltozást hallás után. 

Tudjon könnyű, funkciós főhangokkal kísért kétszólamú dallamot lejegyezni, 

Tudjon könnyű dallamot lapról olvasni szolmizálva és ábécés nevekkel, 

Tudjon könnyű periódusnyi dallamot memorizálni kottakép vagy hallás alapján. 

Tudja használni a zenei szakkifejezéseket. 

Ismereteit tudja alkalmazni hangszeres tanulmányai során is.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyag egyéni bemutatással. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával  

 

 

5. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene periodizáló és funkciós gondolkodásának elmélyítése nagyobb lélegzetű formákkal. 

– Betekintés a romantikus zeneirodalomba. 

– Ismerkedés a XX. századi zene hangzásvilágával. 

– Az eddig elsajátított magyar népdalkincs bővítése. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Az előző évfolyamban tanult ritmusok további gyakorlása, alkalmazása. 

– Nyolcad szinkópa, tizenhatod triola és változataik, szinkópaláncok, ritmusgyakorlatok. 

– Augmentálás, diminuálás. 

– Aszimmetrikus ritmusok megfigyelése, gyakorlása, elsajátítása. 

– Klasszikus és romantikus dalok, duettek, megszólaltatása. 

– Klasszikus kánonok éneklése. 

– Alterált fordulatok gyakorlása lapról olvasással, memorizálással. 

– Az alterációk szerepének megfigyelése, enharmónia. 

– Könnyű klasszikus, romantikus és XX. századi dalok, énekelhető szemelvények, kórusművek elsajátítása 

olvasással, énekléssel, memorizálással. 

– Két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel is. 

 

Hangközök: 

– A szűkített szeptim, a nóna és decima hangköz fogalma, gyakorlása. 

– A belső hangközhallás intenzív fejlesztése, törekvés a szolmizáció, fokozatos elhagyására. 

– Hangközmenetek (hangnemi kitéréses is) éneklése, szolmizálva, ábécés névvel. 

– A hangközök zenei szerepének megfigyelése (alterációk és funkciók). 

– A dallam és funkciós kíséret megfigyeltetése, éneklése. 

 

Hangzatok: 

– Az eddig tanultak hallási elmélyítése. 

– A szűkített hármashangzat megfordításai. Oldás dúrban és mollban. 

– A szűkített szeptimhangzat felépítése, oldása. 

– A dúr és moll hangsor minden fokára (kiemelten a funkciós főhangokra épített hármashangzatok). 

– A fá mint domináns basszushang (az V2 – I6 kapcsolat megfigyeltetése a fokszám tudatosítása nélkül). 

– Egyszerű hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– A hangközök és hangzatok funkciós jelentőségének megfigyelése. 

 

Hangsorok: 

– Dúrok, mollok, vezetőhangok 7#, 7b előjegyzésig, a kvintkör. 

– A modális hangsorok jellemzőinek elsajátítása, éneklés, felismerés, gyakorlása 5#, 5b előjegyzésig. 
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– Hangnemi rokonságok. 

  

A formaérzék fejlesztése 

– Rendhagyó periódusok egyszerű két– és háromtagú klasszikus formák éneklése, elemzése. 

– Az álzárlat, mint a bővítés eszköze. 

– A szonátaforma alaposabb ismerete. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Könnyű, klasszikus, alterációs fordulatokat tartalmazó, moduláló periódusok lapról éneklése szolmizálva, 

alkalmi hangzóval (szöveggel) és ábécés névvel. 

– Hangköz–, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése. 

– Műdalok olvasása hangszerkísérettel (tanár, esetleg tanuló közreműködésével). 

– Részletek éneklése, elemzése Bartók Béla Mikrokozmosz c. művéből. 

– Könnyű alterációs fordulatokat tartalmazó nyolcütemes klasszikus periódusok lejegyzése (funkciós basszussal). 

– Memorizálás kottakép, valamint hallás után. 

– Hangközmenetek, hangzatmenetek, könnyű kétszólamú szemelvények ének–zongorás megszólaltatása egyénileg 

is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása. 

 

Rögtönzés 

– Teljes periódusok rögtönzése megadott támpontok alapján. 

– Változatosabb funkciójelző basszus–szólam éneklése dallamhoz. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megismert klasszikus zenei elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése: 

– Hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnembe. 

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése (pl. növekedés, fogyás, pont, vonal, 

dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenehallgatás 

– A klasszikus szonáták, szimfóniák versenyművek tételeinek formai megfigyelése hallás után is. 

– Variációk, variációs tételek – későbbi korokból is. 

– Kamarazenei együttesek megismerése: duó, trió, kvartett, kvintett. 

– Romantikus dalok és kis formák zenei (hangszeres karakterdarabok) kifejezőeszközeinek megfigyelése. 

– Válogatás XX. századi művekből (pl. Bartók Béla: Concerto). 

– Stílusfelismerések zenehallgatás alapján. 

 

Zenei szakkifejezések 

– A hangnemi rokonság. 

– Főhang, váltóhang, átmenőhang, figuráció, körülírás, késleltetés, előlegezés. 

– Bővült periódusok, külső és belső bővülés, nagy– és kisütemes írásmód. 

– Zárlatok (gyenge, erős, stb. álzárlat). 

– Klasszikus táncok. 

– A szonáta– és a variációs forma. 

– A klasszikus szimfónia, versenymű. 

– Az opera, nyitány, ária, recitativo. 

– Prozódia. 

– Tempó– és előadási jelzések: az elsajátított zenei anyag szerint. 

 

Ajánlott tananyag 

Klasszikus dalok, duettek, tercettek, kórusrészletek válogatása énekes megszólaltatáshoz. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus műdalok és szemelvények. 

Könnyű, első sorban vokális XX. századi művek. 

Aszimmetrikus metrumú magyar népdalok. 

Dobszay László: A hangok világa V. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Zenei olvasókönyv 
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J. Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Molnár Antal: Klasszikus kánonok 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Péter József: 165 kánon 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanár–képzés Kodály Zoltán pedagógiai művei alapján 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Frank Oszkár: Alapfokú zeneelmélet 

Frank Oszkár: Hangzó zeneelmélet 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében. 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Schubert dalok 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok I. II. kötet. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz bécsi klasszikus és romantikus dallamot énekelni és szöveggel előadni, a megszólaltatás legyen 

stílusos és muzikális. 

Ismerje a kvintkört.  

Ismerje fel a hangközöket a tiszta prímtől a nagy decimáig, hallás után, együtthangzásban és kottaképről. 

Tudja a hármashangzatokat, fordításaikat és a tanult négyeshangzatokat  5#, 5b előjegyzésig a dúr és moll 

hangsorokban. 

Ismerje fel hallás után a dúr, moll és szűkített hármashangzatokat és megfordításaikat; az alaphelyzetű bővített 

hármashangzatot, valamint a dominánsszeptim– és a szűkített szeptimhangzatot együtthangzásban vagy 

felbontásban. 

Tudjon hallás után lejegyezni:  

– alterációt tartalmazó hangközmenetet, 

– egyszerű hangzatmenetet,  

– bécsi klasszikus periódus funkciót jelző, változatos alsó szólammal.  

Tudjon  

– lapról énekelni (stílusosan, muzikálisan) a tanult anyagnál könnyebb dallamot (4#, 4b előjegyzésig) szolmizálva, 

vagy alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel 

– a tanult anyagnál könnyebb periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után memorizálni, 

– adott periódus előtagjához utótagot rögtönözni, 

– ismerje fel hallás után a funkcióváltozásokat, 

– ismerjen fel hallás után egyszerű műzenei formákat (kis két– és háromtagúság, da capo stb.), 

– legyen képes önálló elemzésre hallás után a tanult formákban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással, 

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás, 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával. 

 

 

6. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A barokk zene alapvető stílusjegyeinek megismerése. 

– A zenei pályára készülő tanulók zenei készségeinek fejlesztése. 

– A továbbtanuláshoz szükséges ismeretek rendszerezése. 

– Az önálló gyakorlás – tanulás, elemzés képességének kialakítása. 
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Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A hallás utáni megfigyelőképesség fejlesztése. 

– Klasszikus és barokk áriák, színpadi betétdalok, vokális és énekelhető hangszeres művek, szemelvények 

megszólaltatása kottakép alapján. 

– A hangnemi kitérés és moduláció megfigyelése. 

– A klasszikus zárlatok megfigyelése, éneklése. 

– Rendhagyó klasszikus periódusok elemzése. 

– Kisütemes és nagyütemes periódusok, „fordított” periódusok. 

– Imitáció, tonális és reális válasz. 

– Jellegzetes barokk fordulatok (szekvencia, ellenmozgás, komplementer ritmus) megfigyelése, hangoztatása, 

éneklése. 

– Betekintés a XX. századi zene formavilágába: dalok, művek témáinak, memorizálása. 

– A XX. századi művek feldolgozása: egészhangú skála, akusztikus skála, kvartépítkezés, tizenkétfokúság, cluster 

fogalmainak megismerése. 

– Az eddig tanult hangközök rendszerezése, gyakorlása. 

– Hangköz– és hangzatmenetek további gyakorlása. 

– Könnyű Reihe megszólaltatása hangszeren. 

– Intenzív hangközhallás fejlesztés a szolmizáció fokozatos elhagyása érdekében. 

– A hármashangzatok és fordításaik gyakorlása, abszolút rendszerbe helyezése. 

– A bővített hármashangzat fordításai (oldással). 

– A dominánsszeptim– és szűkített szeptimhangzat gyakorlása oldással. 

– A fentiek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel tonalitásban, tonalitáson kívül, azonos alsó hangokra is. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazó klasszikus periódusok, barokk dallamok lapról olvasása, 

éneklése szolmizálva, alkalmi hangzókkal (szöveggel) és ábécés nevekkel. 

– Könnyű XX. századi szemelvények éneklése, lehetőleg ábécés nevekkel. 

– Hangköz– és hangzatmenetek éneklése szolmizálva, ábécés nevekkel, lejegyzése hallás után. 

– Kétszólamú, bővülést, hangnemi kitérést, esetleg modulációt tartalmazó klasszikus periódusok lejegyzése. 

– Népdalok lejegyzése énekes diktálás után szöveggel. 

– Memorizálási feladatok kottakép, valamint hallás után. 

– Funkciójelzéses dallamok, egyenletes ritmusú – hangnemi kitérést tartalmazó – kétszólamú menetek ének–

zongorás megszólaltatása egyénileg is. 

– Homofon és könnyű polifon többszólamúság énekelve és hangszereken előadva is. 

– Hangszerkíséretes műdalok, áriák két– vagy többszólamú vokális művek megszólaltatása különféle hangszeres 

együttesekkel is. 

– Könnyű XX. századi kórusművek, énekelhető szemelvények megszólaltatása, memorizálása. 

 

Rögtönzés 

– Periódus előtagjához moduláló utótag rögtönzése. 

– Dallamhoz basszus rögtönzés. 

– Egyszerű, megadott periódusok zenei anyagának variálása a megfigyelt, elsajátított klasszikus fordulatokkal. 

– Improvizáció Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert zenei elemekkel. 

 

A zenei elemző képesség fejlesztése:  

– A tanult ismeretek alkalmazása a zeneművek feldolgozása során. 

– A hangközök, hangzatok funkciós jelentősége, zenei értelmezése. 

– A stílusjegyek felismerése és az alapvető zenei összefüggések megfigyeltetése (ritmika, dallam, funkció, 

harmónia, forma). 

– Bartók Béla Mikrokozmosz sorozatból megismert fordulatok megfigyelése ( pl.növekedés, fogyás, pont, vonal, 

dúr, moll bitonalitása). 

 

Zenei szakkifejezések 

– Aautentikus, összetett zárlat. 

– Poliritmika, hemiola. 

– Számozott basszus. 

– Tonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála, tizenkétfokúság. 

– Cluster. 

– Szvit, opera, kantáta, oratórium, korál, recitativo, ária. 
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– A szvit jellegzetes tánctételei. 

– A barokk versenymű, concertálás. 

– Fuga, reális és tonális válasz. 

– Opera, recitativo, ária, betétdal. 

– Szonátaforma, rondóforma, variációs forma. 

– A klasszikus versenymű, kadencia. 

– Tempó– és előadási jelek a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Klasszikus zenei szemelvények. Dalok, áriák, duettek, kánonok. 

Barokk dalok, könnyű áriák, két– és háromszólamú vokális művek. 

Reneszánsz kórusművek, táncok. Kodály Zoltán könnyebb kórusművei. 

Néhány XX. századi énekes és hangszeres mű. 

Magyar népdalok. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Németh Rudolf – Nógrádi László – Puster János: Szolfézs antológia 

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret II. 

Kodály Zoltán – Vargyas Lajos: Magyar népzene 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I–II. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Bartók Béla: Mikrokozmosz 

Bartók Béla: Gyermekeknek 

Bartók Béla: 27 egyneműkar 

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Agócsy László: Bach olvasókönyv 

Frank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia– és formavilága 

Frank Oszkár: A klasszikus moduláció 

Frank Oszkár: Bevezetés a Mikrokozmosz világába 

Kortárs zeneszerzők hangszeres darabjai a tanulók repertoárjából 

Párkai István: Modern kórusetűdök (Népművelési Intézet) 

Győrffy István: Dallamírási feladatok  

Nógrádi László – Papp Károlyné – Spiegel Marianna: Dallamírási feladatok II– III. kötet. 

Nógrádi László – P. Vesztróczi Judit – Szatmári Judit: Muzsikáljunk együtt, Szolfézs 8 (kazetta és munkafüzet) 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

– Reneszánsz kórusművek 

– Szvit, korál, kantáta–, passió–, oratórium–, versenymű–, operarészletek, hangszeres darabok (H. Purcell, G. F. 

Händel és J. S. Bach művei) 

– Válogatás Bartók Béla, Kodály Zoltán kórusműveiből, hangszeres darabjaiból, I. Sztravinszkij, C. Orff 

műveiből, valamint magyar kortárs zeneszerzők (pl. Kurtág György) darabjaiból. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz periódus terjedelmű barokk és klasszikus dallamot, tíz népdalt szöveggel emlékezetből, öt 

művet a XX. századi könnyen énekelhető szemelvényekből (elsősorban Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből).  

A megszólaltatás legyen stílusos és muzikális. 

Ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig, 

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult 

négyeshangzatokat dúr és moll hangsorokban. Ismerje fel együtthangzásban hallás után. 
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Tudjon lejegyezni  

– alterációt, hangnemi kitérést tartalmazó hangközmenetet, 

– kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

Tudjon lapról énekelni hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi hangzókkal és ábécés nevekkel. 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után. 

Tudjon rögtönözni 

– periódus előtaghoz utótagot, 

– funkciós dallamhoz funkciójelző második szólamot. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma), önálló 

elemzésre  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatás. 

– A műzenei szemelvények, ritmus– és dallami elemek, zenei ismeretek elsajátításának bemutatása csoportos és 

egyéni munkával  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

„A” tagozat 

Ismerje fel hallás után is kottaképről a tanult ritmusképleteket, metrumokat. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4#, 4b előjegyzésig. 

Ismerje a  

– pentaton hangsorokat. 

– a dúr és moll hangsorokat 5#, 5b előjegyzésig, 

– a háromféle moll hangsort, 

– a kvintkört. 

Ismerje fel a művek hangnemeit hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

Tudja azonosítani a hangszeres tanulmányaihoz kapcsolódóan a tanult hangközöket, hármashangzatokat és a 

domináns szeptim hangzatot, ismerje fel ezeket kottakép és hallás alapján. 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4#, 4b előjegyzésig.  

Tudja ezeket kottaképről azonosítani hangszeres anyagához kapcsolódóan is. 

Ismerje a funkciós vonzást, a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát.  

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel, 

– igen könnyű műzenei periódust funkciót jelző basszussal. 

Legyen képes a fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni. 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a klasszikus szonátaformát, 

– a rondót. 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a tanulmányai során érintett zenetörténeti korok, 

kiemelkedő zeneszerzők, műfajok ismeretével (elsősorban a barokk és a bécsi klasszikus zenében). 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– a kvintkört, tudja a hangsorokat 7#, 7b előjegyzésig;  

– a modális hangsorokat, tudja énekelni azokat ábécés nevekkel 4#, 4b előjegyzésig. 

Tudja énekelni  
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– ábécés nevekkel a hangközöket, hármashangzatokat és fordításaikat, valamint a tanult négyeshangzatokat dúr és 

moll hangsorokban. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után. 

Tudjon lejegyezni  

– hangközmenetet, kétszólamú klasszikus vagy barokk dallamot  

Tudjon lapról énekelni könnyebb dallamot 

Tudjon memorizálni a tanult anyagnál könnyebb, periódusnyi dallamot kottaképről vagy hallás után. 

Ismerje fel hallás után az egyszerű műzenei formákat. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Ismerje a szonáta–, rondó– és variációs formák felépítését. 

Legyen képes az alapvető zenei összefüggések felismerésére (ritmika, dallam, funkció, harmónia, forma), önálló 

elemzésre  

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola választja ki az A) és B) feladatsor közül vagy a helyi pedagógiai programja alapján 

hasonló követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma 

„A" tagozat 

 

Írásbeli vizsga 

A/ Feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre, hangzatokra, 

formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  

 

2. Könnyű klasszikus periódus mindkét szólamának lejegyzése „keretes” diktálás alapján. 

Az idézet 3/4 vagy 4/4–es lüktetésű, nem moduláló, nehezebb hangközlépéseket nem tartalmaz, a felső szólamban 

könnyebb alteráció előfordulhat. 

A tanulók számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum, a kezdőhangok értékkel és néhány „támpont”–hang.   

Az idézet zongorán tizszer hangozhat el. 

 

3. Klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a mű kottaképe. A 

szemelvény (vagy mű) kis kéttagú, vagy háromtagú forma legyen. Az elemzés szempontjai: hangnem, forma 

megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár zongorán 

bemutathatja. 

 

B) feladatsor 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből; 4–5 kérdés a megismert, hangsorokra, hangközökre, hangzatokra, 

formai ismeretekre, stílusokra vonatkozóan  

 

2. Egy magyar népdal dallamának lejegyzése. A népdal új stílusú, négysoros, legfeljebb 8–10–es szótagszámú, 

tempo giusto, izometrikus.  

A tanulók számára adott a violinkulcs, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  

A népdal tízszer hangozhat el a megadott abszolút magasságban, énekes előadásban. 

 

3. Könnyű klasszikus zenei szemelvény elemzése hallás– és kottakép alapján. A tanuló számára adott a mű 

kottaképe. A szemelvény vagy teljes mű: kis kéttagú, vagy háromtagú forma. Az elemzés szempontjai: hangnem, 

forma megállapítása, dallami, ritmikai, funkciós zenei történések jelölése illetve felsorolása. A művet a tanár 

zongorán bemutathatja. 

Mindkét feladatsorhoz ajánlott feladatlap készítése. 
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Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag:  

A vizsgázó  

– tudjon előadni öt népdalt,  

– ismerje a dalok legfontosabb stílusjegyeit; 

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy hangszerkísérettel (saját kíséret nem 

kötelező), 

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgán a tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a vizsgabizottság 

kérdéseket tehet fel a hatodik évfolyam követelményei alapján. Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

A vizsga tartalma  

„B"– tagozat  ( „B”–tagozaton  a vizsga mindkét része kötelező.) 

 

Írásbeli vizsga  

1. Hangközmenet: 11 hangközből álló tonális hangközmenet lejegyzése, a hangközök megnevezésével. A tanuló 

számára adott a violinkulcs, előjegyzés és a kezdő hangköz, elnevezéssel együtt. A hangközmenet zongorán 

hatszor hangozhat el. 

 

2. Hangzatlejegyzés 

10 akkord felismerése és lejegyzése adott hang(ok)ra, oldással együtt  

A tanuló számára adott a violinkulcs és a hangzatok alsó hangja. A feladat zongorán hatszor hangozhat el. 

 

3. Kétszólamú klasszikus periódus lejegyzése funkciós basszussal 

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat. 

A tanuló számára adott: a kulcsok, az előjegyzés, a metrum és a kezdőhang értékkel.  

Az idézet zongorán tízszer hangozhat el. 

A feladatsorhoz ajánlott feladatlapot készíteni. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Egyszólamú klasszikus dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva és hangnévvel.  

Az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 – változatos ritmikai, dallami fordulatokat tartalmazhat. 

 

2. Memoriter anyag: 

A vizsgázó  

– tudjon élményszerűen előadni tíz népdalt, 

– ismerje azok legfontosabb jellemzőit;  

– tudjon megszólaltatni öt műzenei szemelvényt szóló énekléssel vagy éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel 

(saját kíséret nem kötelező),  

– ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

3. A tanuló elemezzen egy választott hangszeres darabot, amellyel kapcsolatban a vizsgabizottság kérdéseket tehet 

fel a hatodik évfolyam elvégzése utáni követelmények alapján. Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 
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Továbbképző évfolyamok „A”– tagozat 

 

7. évfolyam „A”– tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése, a zenei készségek további fejlesztése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetén keresztül a kora barokkig. 

– A középkor világi zenéje. 

– A reneszánsz zene fénykora. 

– Az opera keletkezése. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés.  

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők). 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal. 

– Trubadur, Minnesänger dalok, chansonok. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése. 

– Az imitáció, a reális és tonális válasz. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása. 

– A reneszánsz stílusjegyek megfigyelése. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése. 

– Modális dallamok transzformálása. 

– A hangközök ismétlése, hallási elmélyítése. 

– Új hangközök elsajátítása: duo– és tredecima. 

– A modális hangsorok megismerése, a jellegzetes hangközök kiemelése. 

– Modális fordulatok megfigyelése, éneklése. 

– Plagális zárlatok megszólaltatása. 

– Memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése, memorizálása, írása emlékezetből. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 

– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése. 

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál, korál, zsoltár. 

– A gregorián mise állandó részei. 

– Recitatívó, ária, continuo. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből. 

Gregorián ének, trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  

( Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, L. Marenzio és más 

szerzők művei). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum 

Lassus: 24 kétszólamú motetta 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 
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Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

A középkor világi zenéje. 

A mise állandó részeinek megfigyelése.  

A korabarokk opera, C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, és más szerzők művei. 

Reneszánsz hangszerek hangzásának megismerése. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló három gregorián dallamot önállóan, két reneszánsz kórusművet és két művet Kodály Zoltán 

pedagógiai műveiből éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni. 

Ismerje a kvintkört. 

Tudjon könnyű egy– vagy kétszólamú modális részletet hallás után leírni. 

Tudjon harmóniai fordulatokat elemezni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszak legfontosabb stílusjegyeit, műfajait és zeneszerzőit. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek alapján. 

 

 

8. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyaggyűjtés a barokk kor zenéjéből. 

– A stílus alapos megismerése, elsősorban J. S. Bach és G. F. Händel alkotásai alapján. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– A barokk hangszeres műfajok áttekintése. 

– A barokk variáció (folia, chaconne, passacaglia). 

– Az oratórium. 

– Barokk áriák, dalok hangszerkísérettel, duettek, kórusrészletek, korálok megszólaltatása énekléssel, 

memorizálással. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról. 

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása (komplementer ritmika 

és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.). 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, elemzése. 

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz. 

– Zenei részletek éneklése, memorizálása, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– Kánonok. 

– Többszólamú énekgyakorlatok. 

– Könnyű barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel. 

– Zenei írás (hallás vagy kottakép memorizálása alapján) igen könnyű kétszólamú barokk homofon és polifon 

műrészletek lejegyzése. 
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Rögtönzés 

– Imitáció, reális, tonális válasz szerkesztése, rögtönzése. 

 

Zenehallgatás 

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai fordulatok– műfajok, 

stílusjegyek hallási megfigyeléséhez. 

– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése. 

– Oratórikus művekben a szereplők dramaturgiai megfigyelése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Barokk táncok, a szvit tételei. 

– Variációk: chaconne, folia, passacaglia. 

– Concertálás, concerto grosso, continuo. 

– Korál. 

– Mise, oratórium, kantáta, opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

C. V. Palisca: Barokk zene.  

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár II. 

J. S. Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 

Győrffy István: Korál elemzések 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

A zenehallgatási anyag partitúrái 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Válogatás C. Monteverdi (pl. operarészlet), H. Schütz (motetta), H. Purcell, F. Couperin, J. Ph. Rameau 

(hangszeres művek), A. Corelli (pl. La folia), A. Vivaldi (Négy évszak), A. Scarlatti, (dalok), D. Scarlatti 

(hangszeres) műveiből énekes megszólaltatáshoz. 

G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból (pl. Júdás 

Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái : Vízizene) 
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J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, versenyművek invenciók, 

fúga, szvittételek témái. (Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–

moll hegedűverseny, egy kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból, d–moll 

preludium és fúga, h–moll szvit).  

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt barokk dallamot (témát) énekelni zeneileg igényes megszólaltatással. 

Tudjon két kétszólamú barokk művet, vagy barokk jellegű énekgyakorlatot éneklőtársakkal előadni (pl. Kodály: 

15 kétszólamú énekgyakorlataiból). 

Tudja a barokk concertálás, imitáció, fúga, tonális és reális válasz fogalmát. 

Tudjon egyszerű barokk dallamot lapról énekelni, memorizálni. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet kottaképről elemezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a zeneszerzők nevét, műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek felismeréséhez.  

Legyen képes ismereteit hangszeres tanulmányaiban is alkalmazni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek alapján. 

 

 

9. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése. 

– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok, kiemelkedő 

zeneszerzők munkásságának megismerésével. 

– A zenei készségek elmélyítése. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– A klasszikus zene stílusjegyeiről, műfajairól, a zeneszerzők munkásságáról tanultak összefoglaló ismétlése. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek éneklése 

kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–váltással.  

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése és a hallás utáni felismerés gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A zárlattípusok éneklése felbontva memorizálása, hallás utáni felismerése. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– A váltóhangok, kromatika. Késleltetés, előlegezés. 

– Jellegzetes alterált akkordok hangzási megfigyelése (a csoport képességei szerint). 

– Jellegzetes hangközök a harmóniákban (pl. bővített szext). 

– A dallam és harmónia szerves összefüggéseinek megfigyeltetése. 

– Klasszikus (főként moduláló) periódusok lapról olvasása, ábécés nevekkel is.  

– Könnyű hangközmenetek, hangzatmenetek éneklése, lejegyzése.  

– Romantikus fordulatok, oldások hangközmenet–, illetve hangzatmenetszerű megszólaltatása – énekléssel, 

elsősorban ábécés nevekkel, alkalmi hangzókkal és lehetőség szerint zongorával is. 

– Romantikus műdalok, duettek, tercettek, könnyű kórusművek szimfóniarészletek megszólaltatása hangszeres és 

énekes előadásban.(tanári közreműködéssel). 

– A tercrokon fordulatok, az enharmonikus moduláció, a lebegő tonalitás hallási és kottaképi megfigyelése, 

éneklése, megszólaltatása kottakép alapján (hangszeren is).  

– A belső hallás fejlesztése, törekvés a szolmizáció fokozatos elhagyására.  

– Könnyű egy– és kétszólamú dallamok lejegyzése – mindkét stílusból – a dallamírás különböző lehetőségeivel 

(pl. keretes írás).  

– Periódus (bővült, esetleg moduláló) lejegyzése könnyű funkciójelző basszussal (a csoport képességétől függően). 

– A romantikus műfajok jellemzői. 

– Zenei formák ismerete: a kiválasztott, hallgatott, feldolgozott zeneművek alapján (szimfonikus költemény, 

rapszódia, versenymű, nyitány, karakterdarabok jellegzetességei) 
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Rögtönzés: 

– Periódus–előtagra utótag, esetleg moduláló utótag rögtönzése. 

– Moduláló periódusok alsószólamának szerkesztése, rögtönzése. 

– Hiányos dallamok kiegészítése. 

– Dallamhoz kíséret szerkesztése. 

 

Zenehallgatás  

– Egy bécsi klasszikus szimfónia és egy opera (vagy oratórikus mű) feldolgozása. 

– A funkciós forma– és harmóniavilág fokozatos fellazulásának megfigyelése hallás után is.  

– A nemzeti romantikus zene sajátos zenei kifejezőeszközeinek megfigyelése hallás után.  

– Hangszerelés, új hangszerek. A romantikus zenekar. 

– Hangulatok, érzelmek kifejezése a hangszeres művekben 

– Az új zenei formák megfigyelése hallás után. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Zárlattípusok. 

– Előlegezés, késleltetés.  

– Álzárlatok. 

– Lebegő tonalitás. 

– Dalciklus. 

– Szimfonikus költemény.  

– Rapszódia. 

– Programzene. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag: 

Bécsi klasszikus vokális, hangszeres, szimfonikus művek, drámai műfajok, dalok, változatos feldolgozása.   

Válogatás romantikus vokális, hangszeres és szimfonikus művekből (dalok, duettek, hangszerszólók, 

kamaraművek, versenyművek, szimfónia, szimfonikus költemény, opera és oratorikus művek).  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése 

Frank Oszkár: Chopin  

Frank Oszkár: Liszt 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

Győrffy István: Dallamírási feladatok 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák),   

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek),  

F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc (zongoraversenyek, rapszódiák, 

szimfonikus költemények),  
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R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),  

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány), B. Smetana (Moldva),  

A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till Eulenspiegel). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt bécsi klasszikus és romantikus dallamot stílusosan, zeneileg igényesen előadni. 

Tudjon két romantikus duettet vagy kórusrészletet éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Ismerje a romantikus stílus főbb műfajait és azok jellemzőit 

Ismerje fel kottakép alapján a modulációs irányokat. 

Ismerje a szeptimakkordokat alaphelyzetben, valamint a dominánsszeptim fordításait. 

Tudjon igen könnyű romantikus dallamot lapról olvasni, memorizálni és lejegyezni. 

Ismerje és tudja helyesen írni és kiejteni a romantikus zeneszerzők nevét és főbb műveik címét. 

Legyen képes elmélyíteni, alkalmazni új ismereteit a zenei összefüggések, formák, stílusjegyek felismeréséhez. 

  

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított stílusjegyek alapján.  

 

 

10. évfolyam „A” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. század zenéjének főbb irányzataival, stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő zeneszerző 

alkotásával.  

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 

 

Ismeretanyag és készségfejlesztés 

– Énekelhető egy és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, alkalmi hangzókkal, 

ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú énekgyakorlataira és Bartók Béla 

Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) megszólaltatására). 

– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. 

– A tonalitás fogalmának változásai. 

– A kitüntetett szerepű funkciók elhalványulása és megszűnése.  

– Bitonalitás, politonalitás. 

– Néhány XX. századi skála és akkordformáció megfigyelése, éneklése, ismerete a csoport képességei szerint) 

– Az egészhangúság, az akusztikus skála, a dodekafónia, a skálamodellek fogalmának elsajátítása. 

– Az aleatória, a hangfürt (cluster) fogalma. 

– Clusterek megszólaltatása énekléssel, hangszerekkel. 

– Az aranymetszés megfigyelése. 

– Könnyű Bartók– és Kodály–dallamok lejegyzése keretes vagy folyóírással (vagy memorizálás alapján). 

– A belső hallás folyamatos továbbfejlesztése: a hangköz és hangzathallás erősítése a XX. századi művek 

megszólaltatásához. 

 

Rögtönzés 

– A XX. századi komponálási technikák kipróbálása énekléssel és hangszerek bevonásával. 

– Reihe, hangfürtök komponálása. 

– Skála modellek szerkesztése. 

 

Zenehallgatás 

– A különböző irányzatok főbb zenei jegyeinek megfigyelése. 

– A XX. századi zene partitúráinak megismerése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás, 

– Akusztikus és egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Téma. Fordítások: tükör, rák, ráktükör.  

– Tengely, polaritás, értelmezés a kvintkörön. 
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– Aranymetszés. 

– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag  

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle irányzatainak 

zenéjéből; 

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, 

a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, 

az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, 

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith,  Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten, 

valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: Kórusművek 

Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Nógrádi László– Papp Károlyné– Spiegel Marianna: Dallamírás III. kötet 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

M. de Falla: Háromszögletű kalap, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, Páva variációk, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára 

Kórusművek (pl. Tavasz), Mikrokozmosz, 

A. Honegger: Pacific 236, vagy Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, 

I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps, A tűzmadár, A katona története 

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások, 

A. Schönberg: Egy varsói menekült. 

Gershwin, Bernstein, Kurtág, Ligeti stb. művei. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből (önálló énekléssel), kórusműveiből, 

énekgyakorlatiból (éneklő társsal, társakkal) zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon három zenei részletet más XX. századi vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, képviselőit és 

jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 
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Zenei ismereteit tudja alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához. 

Ismerje a legfontosabb tempó és előadási jeleket.  

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

Továbbképző évfolyamok „B” tagozat 

 

7. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– A régi európai műzene megismerése a gregoriántól a XVI. század vokális művészetéig. 

– A reneszánsz zene fénykora.  

– A zenei készségek további fejlesztése, automatizálása. 

– A két – (és több) szólamú éneklés zenei élményének megteremtése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Gregorián dallamok éneklése szolmizálás nélkül, hangzókkal (zsoltárok, himnuszok, alleluja–dallamok). 

– A gregorián mise állandó részeinek megismerése. 

– Könnyű két– és háromszólamú reneszánsz kórusművek éneklése, szólamainak memorizálása belső hallás 

alapján. 

– A modális hangsorok fogalmának, jellemzőinek ismétlése. Gyakorlás: énekléssel, hallás utáni megfigyeléssel, 

felismeréssel. Felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 

– A gregorián és reneszánsz kottakép (kulcsok, ütemjelzők, brevis) 

– A szopránkulcs bevezetése. 

– Modális többszólamúság. Kvintpárhuzam. Alaphármas párhuzamok éneklése. 

– A homofon és polifon szerkesztésmód megfigyelése.  

– Az imitáció, a reális és tonális válasz fogalmainak elsajátítása. 

– Kodály Zoltán reneszánsz stílusban komponált pedagógiai műveinek megszólaltatása, elsajátítása.  

– A reneszánsz (modális) stílusjegyek megfigyelése Kodály műveiben is: modális hangsorok alkalmazása, 

harmóniai jellegzetességek, formaépítkezés, a reneszánsz és a népzenei elemek összekapcsolása. 

– Dallamok transzformálása különböző móduszokba. 

– A hangközök hallási elmélyítése. A belső hallás további fejlesztése.  

– A hangközök ismeretének bővítése az oktávon túli hangközökkel.  

– Építés megadott hangokra. 

– Új hangzatok: a szeptimhangzatok elsajátítása. Gyakorlása: éneklés különféle hangnemekben ábécés nevekkel, 

építés, felismerése kottakép alapján 

– Plagális zárlatok megfigyelése, éneklése, megszólaltatása több hangnemben. 

 

Zenei olvasás, írás  

– Modális dallamok lapról olvasása, memorizálása. 

– Olvasás szoprán kulcsban. Egyszerű dallamok átírása szoprán kulcsba. 

– Kvintpárhuzamok, alaphármashangzat sorozatok éneklése (lejegyzése hallás után). 

– Barokk idézetek lejegyzése egy– és két szólamban. 

– Két– és háromszólamú reneszánsz műrészletek leírása.  

– Intenzív memóriafejlesztés: témák, rövidebb zenei egységek éneklése emlékezetből. 

– Jellemző hangközmenetek (oktávon túli hangközökkel is) és harmóniasorok éneklése ábécével, lejegyzés és 

transzponálás. 

– Szeptimhangzatok és fordításaik éneklése és lejegyzése az alsó hang vagy az alaphang megadásával.  

 

Zenehallgatás 

– A gregorián és reneszánsz műfajok megismerése zenehallgatással. 

– Partitúra használata. 

– Gregorián mise meghallgatása, a mise állandó részeinek megfigyelése. 

– Jellemző hangzások, szólammozgások követése hallás után is. 
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– Reneszánsz kórusművek szerkesztésmódjának megfigyelése.  

– Stílusjegyek összegyűjtése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– C– kulcsok. 

– Módusz. Modális hangsorok.  

– Modális harmóniai fordulatok.  

– Melizma. 

– Motetta, mise, carol, anthem. 

– Madrigál. Korál. Zsoltár.  

– A gregorián mise állandó részei: Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus és Agnus Dei. 

– Plagális zárlat. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Zenei szemelvények válogatása énekléshez a középkor egyszólamú egyházi és világi zeneműveiből. 

Gregorián ének és trubadúr dallam, valamint régi modális zenei szemelvények. 

Válogatás az európai többszólamúság XV–XVI. századi műveiből.  

Reneszánsz kórusművek, hangszeres művek.  

(Válogatás Clemens non Papa, Josquin des Prés, A. Willaert, O. Lassus, G. P.Palestrina, G. Gastoldi, L. Marenzio 

és más szerzők műveiből). 

Néhány mű Kodály Zoltán reneszánsz kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Fodor Ákos: Schola cantorum I–XIII. 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? 

Rajeczky Benjamin: Magyarország zenetörténete 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szendrey Janka – Dobszay László – Rajeczky Benjamin: Magyar gregoriánum  

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló két gregorián dallamot, öt művet a XIV – XVI. századi vokális polifónia különböző műfajaiból, 

egy Bertalotti solfeggiot ének – zongora előadással, valamint két művet Kodály Zoltán zenepedagógiai műveiből 

előadni. Az előadás legyen stílusos, muzikális, zeneileg pontos. 

Ismerje a kvintkört. Ismerje a modális hangsorokat (éneklés, felépítés, hallás utáni felismerés).  

Ismerje a szeptimhangzatok felépítését, tudja ábécés névvel énekelni azokat hangnemekben. 

Tudjon könnyű egyszólamú modális dallamot, hangköz–, könnyű harmóniamenetet lejegyezni.  

Tudjon szopránkulcsban olvasni. 

Ismerje a feldolgozott zenei korszakok legfontosabb stílusjegyeit és műfajait. 

Tudjon önállóan (kevés tanári irányítással) elemezni az eddig elsajátított zenei formákban. Alkalmazza tudását 

hangszeres tanulmányaiban is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

8. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 
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– A barokk zene mélyebb megismerése. A korszak legfontosabb stílusjegyei, műfajai a korszak kiemelkedő 

zeneszerzőinek alkotásaiban. 

– A zenei áttekintőképesség fejlesztése. A készségek automatizálása. 

– Felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, hallásfejlesztés 

– Barokk vokális és hangszeres szemelvények éneklése szolmizálva, ábécés névvel, chiavetta használatával. 

Mezzo– és tenorkulcs bevezetése, elsajátítása.  

– Barokk dalok, áriák, megszólaltatása hangszerkísérettel is. 

– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása, feldolgozása. 

– Dominánsszeptim–fordítások, szeptimhangzatok megfordításinak elsajátítása. 

– Nápolyi szext, mollból kölcsönzött akkordok megfigyelése, éneklése. 

– A barokk harmóniafordulatok ismerete, elemzése, felismerése kottáról és hallás után. 

– Egyszerűbb Bach–korálok harmóniai elemzése, megszólaltatása énekléssel és zongorával.  

– Számozott basszus.  

– A barokk műfajok jellegzetes stílusjegyeinek megismerése, kiemelése, megszólaltatása (komplementer ritmika 

és dallam; szekvencia, motorizmus, dinamika stb.).  

– Duettek, kórusok, kánonok éneklése, memorizálása. Kétszólamú énekgyakorlatok. 

– Jellegzetes barokk ritmikai és dallami fordulatok, harmóniák, formák felismerése hallás és kottakép alapján. 

– A barokk szvit–tételek: allemande, courante, sarabande, gigue, menüett, polonaise, gavotte, bourrée 

jellegzetességei. 

– Barokk variációs formák: chaconne, passacaglia, folia elemzése, témák éneklése. 

– Az invenció és a fúga felépítésének megfigyelése, megismerése (elemzése).  

– Téma, szólambelépések, ellentéma. Hangnemváltások. 

– Imitáció, reális, tonális válasz, dux, comes fogalmai, felismerés kottaképről. 

– Barokk díszítés. 

 

Zenei olvasás, írás 

– Barokk dallamok lapról olvasása alkalmi hangzókkal, ábécés nevekkel is. 

– Zenei írás hallás után vagy memorizálás alapján: könnyű kétszólamú barokk homofon és polifon műrészletek 

lejegyzése. 

– Barokk hangköz– és harmóniasor éneklése, írása, transzponálása. 

 

Zenehallgatás  

– Válogatás az ajánlott zenehallgatási anyagból a jellegzetes ritmikai, dallami, harmóniai fordulatok– műfajok, 

stílusjegyek hallási megfigyeléséhez.   

– A barokk billentyűs hangszerek hangszínének megismerése. 

– Barokk zene meghallgatása eredeti hangszerek megszólaltatásával is. 

– A fúga témák belépésének megfigyelése zenehallgatással is. 

– Oratorikus művekben a szereplők, a dramaturgia megfigyelése.  

– Egy Bach–szvit feldolgozása 

– Invenció elemzése hallás után. 

– Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

– A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto grosso sorozataiból). 

– Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

Zenei szakkifejezések 

– Barokk variációk: Chaconne, Folia, Passacaglia. 

– Concertálás. Concerto grosso. Continuo. 

– Korál. 

– Mise. Oratórium. Kantáta. Opera. 

– Fúga. 

– Ellentéma. 

– Dux, comes. 

– Modulációs irányok. 

– Rokon hangnemek. 

– Számozott basszus. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 
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Válogatás J. S. Bach, G. F. Händel és más barokk szerzők vokális és hangszeres műveiből énekes 

megszólaltatáshoz és zenehallgatáshoz. 

G. F. Händel: áriák, recitativók, duettek, kórusrészletek vallásos és történelmi oratóriumokból (pl. Júdás 

Makkabeus, Messiás), zenekari művek témái (Vízizene). 

J. S. Bach: motetta–, kantáta részletek, énekelhető hangszeres művek szemelvényei, versenyművek invenciók, 

fúgák, szvittételek témái. 

(Jesu meine Freude, Parasztkantáta, Brandenburgi versenyek, d–moll zongoraverseny, a–moll hegedűverseny, egy 

kétszólamú invenció, Preludium és fuga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból, d–moll preludium és fúga, h–moll 

szvit).  

Néhány mű Kodály Zoltán barokk kétszólamú énekgyakorlataiból. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Győrffy István: Korál elemzések 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Máriássi István: Bevezetés a barokk zene világába 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

C. V. Palisca: Barokk zene.  

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Bartha Dénes: A zenetörténet antológiája 

Nagy Olivér: Partitúraolvasás 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Bertalotti: 56 solfeggio 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár I–II. 

J. S Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret I–II. 

Legányné Hegyi Erzsébet: Énektanítás Kodály Zoltán művei alapján 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

Prelúdium és fúga a Wohltemperiertes Klavier sorozatból. 

A barokk concertáló stílus megismerése (válogatás G. F. Händel vagy A. Corelli concerto grosso sorozataiból). 

Egy barokk versenymű (J. S. Bach: a–moll hegedűverseny) feldolgozása. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló tíz barokk dallamot, két művet Kodály Zoltán pedagógiai műveiből – zeneileg stílusosan, 

pontosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon egy Bach–korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje fel a legfontosabb barokk műfajokat hallás és kottakép alapján is. 

Tudjon lejegyezni barokk dallamot funkciós basszussal, illetve imitációs kétszólamú barokk idézetet. 

Tudjon egyszerű harmóniamenetet lejegyezni, memorizálni, transzponálni, elemezni. 

Legyen gyakorlata a szopránkulcs olvasásában. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

9. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– A bécsi klasszikus zene ismereteinek áttekintő ismétlése, elmélyítése.  
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– Élményanyaggyűjtés a romantikus zene alkotásaiból a jellegzetes stílusjegyek és műfajok, kiemelkedő 

zeneszerzők munkásságának megismerésével.  

– A zenei készségek elmélyítése, automatizmusa. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése. 

– Nevelés az értékes zene szeretetére, tudatos zenehallgatásra. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– A klasszicizmus legfontosabb ritmikai, dallami, harmóniai és formai sajátosságai. 

– Klasszikus dalok, operarészletek, romantikus dalok, duettek, hangszeres darabok részleteinek éneklése 

kottaképről. 

– A hangnemi kitérés, moduláció hallási elmélyítése: éneklése, gyakorlása szolmizálva dó–váltással, majd ábécés 

nevekkel. 

– A hármashangzatok és a dominánsszeptim fordításainak éneklése (hangnemekbe helyezve) és a hallás utáni 

felismerés gyakorlása. 

– A szeptimhangzatok éneklése ábécés nevekkel, hangnemekben. 

– A szabályoktól eltérő felépítésű periódusok elemzése.  

– A klasszikus zenére jellemző hangköz–, hangzatmenetek éneklése és lejegyzése. 

– Két– és háromtagúság, da capo forma, rondóforma, variációs forma, szonátaforma ismétlése, az ismeretek 

elmélyítése. 

– Könnyebb Bartók– és Sztravinszkij–dallamok és egyéb XX. századi műrészletek éneklése, írása. 

– Tájékozódás 7#, 7b előjegyzésig, hangnemek, hangnemi rokonságok. 

– Moduláció a domináns, szubdomináns és párhuzamos hangnembe, éneklése megfelelő dó–váltással és ábécés 

névvel. 

– Az összetett autentikus zárlat megfigyelése. 

– Kadenciák éneklése ábécés névvel, zongorázása, transzponálása.  

– Funkciós kísérőszólam improvizálása. 

– Hármashangzatok, szeptimhangzatok, dominánsszeptim, szűkített szeptim – ezek fordításai, éneklése, 

hangnembe helyezése. 

– Fentiek megfigyelése, használata a funkciós akkordok, harmóniai menetek árnyaltabbá tételében. 

– A klasszikus zene funkciós rendje. 

– Klasszikus periódusok (a szabályostól eltérő felépítésű, moduláló) éneklése, lejegyzése funkciós basszussal. 

– A klasszikus zene harmónia–, funkció– és formarendjének fellazulása.  

– Az alteráció, kromatika, enharmónia, távolabbi modulációk megfigyelése éneklése, értelmezése. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Tercrokon hangnemek. 

– Mellékdominánsok, nónakkordok. 

– Az alt és baritonkulcs bevezetése. 

– Az új, jellegzetes romantikus dallami, harmóniai fordulatok megfigyelése, éneklése, felismerése.  

– Szemelvények a romantikus zeneszerzők vokális és hangszeres darabjaiból, éneklés szolmizálva, ábécével, 

alkalmi hangzóval, megszólaltatás zongorán is. 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Duettek, kórusművek. 

– Romantikus dallamok lejegyzése. 

– A romantikus zene műfajainak megismerése (szimfonikus költemény, ballada, fantázia, impromtu, scherzo, 

capriccio, romantikus szonáta, versenymű, dalciklus). 

 

Zenei szakkifejezések 

Zárlattípusok. 

Mellékdomináns. Nónakkord. 

Előlegezés, késleltetés.  

Álzárlatok. 

Lebegő tonalitás. 

Dalciklus. 

Szimfonikus költemény.  

Ballada, fantázia, impromtu,  

scherzo, capriccio, rapszódia. 

Programzene. 

Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 
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Válogatás a romantika mestereinek vokális, hangszeres és szimfonikus műveiből.  

Válogatás Schubert dalaiból, kamaraműveiből.  

A nemzeti romantika képviselőinek zenéje, műfajainak gazdag változatossága (Liszt Ferenc, G. Verdi, R. Wagner, 

J. Brahms, R. Schumann, 

 F. Chopin, A. Dvořák, M. Muszorgszkij és mások). 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Forrai Miklós: Duettek II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Frank Oszkár: Schubert–dalok elemzése  

Frank Oszkár: Chopin  

Frank Oszkár: Liszt 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Szabolcsi Bence: Zenetörténet 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Legányné Hegyi Erzsébet: Stílusismeret III. 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Agócsy László: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Ádám Jenő: A dal mesterei (válogatva a kötetekből) 

Nógrádi László – Németh Rudolf – Puster János: Szolfézs antológia 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 egyneműkar 

Póczonyi Mária: Romantikus harmóniák 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

L. Beethoven (zongoraszonáták, versenyművek), 

F. Schubert (dalok, szimfóniák),   

F. Mendelssohn (dalok, duettek, Lieder ohne Worte), R. Schumann (dalok, duettek, zongoraverseny), 

J. Brahms (dalok, versenyművek),  

F. Chopin (zongoraművek), H. Berlioz (Fantasztikus szimfónia), Liszt Ferenc (zongoraversenyek, rapszódiák, 

szimfonikus költemények),  

R. Wagner, G. Verdi, Erkel Ferenc (operarészletek),  

M. Muszorgszkij (Egy kiállítás képei), P. I. Csajkovszkij (1812 nyitány),  

B. Smetana (Moldva), A. Dvořák (Új világ szimfónia), G. Mahler (egy szimfónia tétel), R. Strauss (Till 

Eulenspiegel). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt romantikus és XX. századi dallamot (téma, idézet), két–két romantikus és XX. századi 

többszólamú művet stílusosan, muzikálisan megszólaltatni. 

Tudjon két–három Bertalotti solfeggiot ének–zongorás előadással megszólaltatni. 

Két–három Bach–korált zongorázni, elemezni. 

Ismerje a romantikus zene legfontosabb stílusjegyeit, műfajait, irányzatait. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 
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– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

10. évfolyam „B” tagozat 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a XX. Század zenéjéből. 

– Ismerkedés a XX. Század zenéjének főbb irányzataival (impresszionizmus, expresszionizmus, – folklorizmus, 

neoklasszicizmus), stílusjegyeivel, néhány kiemelkedő zeneszerző alkotásaival. 

– A zenei áttekintési képesség fejlesztése 

– Emeltszintű felkészítés zenei pályára. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés 

– Énekelhető egy– és többszólamú szemelvények feldolgozása kottakép alapján énekléssel, alkalmi hangzókkal, 

ábécés nevekkel (különös figyelemmel Kodály Zoltán többszólamú énekgyakorlataira és Bartók Béla 

Mikrokozmosz füzeteiből néhány darab (részlet) megszólaltatására). 

– Dallamvariánsok, dallamfordítások megfigyelése, éneklése. Tükör, rák és ráktükör fordítások. 

– Énekelhető szemelvények a XX. Század többszólamú műveiből. (A könnyebb művek éneklése alkalmi 

hangzókkal, ábécés nevekkel.) 

– Dalok éneklése saját zongorakísérettel. 

– Könnyű kórusművek megszólaltatása. 

– XX. Századi művekből ritmusok megszólaltatása memorizálása, leírása 

– A tenorkulcs bevezetése. 

– Alteráció, kromatika, enharmónia megfigyelése a művekben. 

– Moduláció távolabbi hangnemekbe. 

– Lebegő tonalitás, atonalitás. 

– Egészhangú skála. Akusztikus hangsor. 

– Modellskálák és egyéb skálaformációk.  

– Modális sorok, pentaton és egészhangú hangsorok, akusztikus skála,  

– 1:2, 1:3, 1:5 modellskála éneklése. 

– Polimodális alterációk. 

– Dodekafónia. 

– Szeptimakkordok fordításai, alterált akkordok: mellékdominánsok, szűkített szeptim– és bővített szextes 

akkordok, nónakkordok megfigyelése kottakép alapján művekben, hangzatfűzésekben. Gyakorlása különböző 

hangnemekben.  

– Alfa–akkordok. 

– Tengelyrendszer, polaritás, aranymetszés megfigyelése, fogalmai. 

– Jellegzetes dallami, harmóniai fordulatok felismerése a XIX. és a XX. századi zeneszerzők alkotásaiban. 

– Romantikus, valamint XX. századi dallamrészletek olvasása, memorizálása. 

– Reihe sorok megszólaltatása. Lejegyzése hallás után. 

– Romantikus és XX. századi dallamok lejegyzése. 

 

Zenei szakkifejezések ismerete 

– Tonalitás, atonalitás, bitonalitás, politonalitás. 

– Akusztikus hangsor, egészhangú skála. Dodekafónia. Reihe. 

– Skálamodellek.  

– Témafordítások: tükör, rák, ráktükör.  

– Tengely, polaritás. 

– Aranymetszés. 

– Komplementer technika. 

– Tempó– és előadási jelek: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

 

Ajánlott tananyag 

Énekes megszólaltatásra, elemzésre alkalmas szemelvények válogatása a XX. század különféle irányzatainak 

zenéjéből 

az impresszionizmus : C. Debussy, M. Ravel, O. Respighi, 

a folkloristák: Bartók Béla, Kodály Zoltán, M. de Falla, I. Sztravinszkij, 

az expresszionizmus és a dodekafónia: A. Schönberg és iskolája, I. Sztravinszkij, 

a neoklasszicizmus: A. Honegger, P. Hindemith,  Sz. Prokofjev, I. Sztravinszkij, B. Britten 

valamint más irányzatok (C. Orff, D. Sosztakovics stb.) képviselőinek műveiből. 
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Kiegészítőanyag: J.S.Bach korálok, Bertalotti solfeggiok, Kodály Zoltán pedagógiai művei. 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–VI. 

Bartók Béla: Kórusművek 

Kodály Zoltán: 66 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: 77 kétszólamú énekgyakorlat 

Kodály Zoltán: Kórusművek 

Párkai István: Modern kórusetűdök 

Simonné Sármási Ágnes – Szigetiné Horváth Zsuzsa: Zenei készségfejlesztő feladatgyűjtemény 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Kroó György: Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György: Miért szép századunk operája? 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

A hét zeneműve sorozat (Szerkesztő: Kroó György) 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Lendvai Ernő: Bartók stílusa 

Orfeusz Hangzó zenetörténet– sorozat 

Frank Oszkár: Debussy harmóniák 

Frank Oszkár: Mikrokozmosz elemzések 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai 

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk századunk zenéjét 

Sárosi Bálint: Zenei anyanyelvünk 

Szabolcsi Bence: Magyar zenetörténet 

A zenehallgatási anyag partitúrái. 

 

Ajánlott zenehallgatási anyag 

C. Debussy: Gyermekkuckó, Noktürnök, 

Kodály Zoltán: Galántai táncok, 

Bartók Béla: Cantata profana, Zene húros–, ütős hangszerekre és cselesztára, Kórusművek, Mikrokozmosz, 

A. Honegger: Pacific 236, Johanna a máglyán, 

C. Orff: Carmina Burana, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia,  

I. Sztravinszkij: Le Sacre du Printemps,  

B. Britten: Ceremony of Carols, Népdalfeldolgozások. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló öt művet Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiből önállóan – kórusműveiből, énekgyakorlataiból 

éneklőtársakkal zeneileg igényesen előadni.  

Tudjon két zenei részletet a XX. század vagy kortárs zeneszerzők műveiből. 

Ismerje az impresszionizmus, a folklorizmus, a dodekafónia és a neoklasszicizmus irányzatát, képviselőit és 

jelentősebb alkotásaikat. 

Tudjon könnyű XX. századi dallamot lejegyezni. 

Legyen gyakorlata a C–kulcsok olvasásában. 

Ismerje a könnyebb XX. századi skála– és akkordformációkat. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit. 

Legyen igényes, nyitott az értékes zene befogadására. 

Legyen képes ismereteit, készségeit alkalmazni zenei olvasásban, írásban, elemzésben. Zenei ismereteit tudja 

alkalmazni zenehallgatáshoz, hangszeres darabjainak megfogalmazásához is. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással egyénileg és csoportosan.  

– A memoriter anyagból egyéni bemutatások. 

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, stílusjegyek alapján.  

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
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„A” tagozat 

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hangszeres darabjaiban és a 

tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és –képleteket. 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, átmenőhang– 

késleltetés stb.) 

 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b– előjegyzésig. 

Tudja a művek hangnemét megállapítani. 

Ismerje 

– a kvintkört, 

– a hétfokú hangsorokat. 

Ismerje 

– az egészhangú skálát, 

– az akusztikus hangsort, 

– a modellskálákat. 

– a hármashangzatok és fordításaik valamint a négyeshangzatok felépítését 

– a dominánsszeptim hangzat fordításait (oldásokkal). 

Ismerje fel a funkciókat hallás után, 

– a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján. 

– a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: alterációk, tercrokonság. 

Ismerje 

– a tonalitás felbomlásának elvét, 

– a bi– és a politonalitást, 

– a Reihe–t. 

Tudja 

– a dodekafónia,  

– az aranymetszés, 

– a cluster fogalmát.  

Legyen ismerete a legfontosabb zenei szerkesztésmódokról. 

 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintő képességgel. 

Ismerje a zenei korokhoz kapcsolódó legfontosabb zenei formákat és műfajokat. 

Ismerje fel a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

 

Tudjon hallás után lejegyezni 

– könnyű klasszikus periódust, funkciót jelző basszussal, 

– könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt. 

– lapról olvasni a fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

Az általános követelményeken túl 

Rendelkezzék a tanuló  

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képesség–készség szintjének 

megfelelő zenei feladatokat, 

– kialakult zenei ízléssel és ítélő képességgel. 

Tudja a tanuló a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában önállóan, 

tudatosan alkalmazni. 

 

„B” – tagozat  

Rendelkezzék a tanuló az általános követelményeken túl:  

– a zenei tanulmányok folytatásához szükséges kiművelt hallással, zenei ismeretekkel és biztos zenei memóriával, 

– olyan szintű tudással, mely zenei képességeivel együtt alkalmassá teszi szakirányú továbbtanulásra, 

– a zenei tanulmányok folytatásához zenei elkötelezettséggel, megfelelő igényes, elmélyült, aktív tanulási, 

gyakorlási képességgel.  

 

Legyen képes a tanuló 

– a tanult különböző stílusok ritmikai, dallami, harmóniai és formai jelenségeiben tájékozódni, 

– a megszerzett tudását mind a zeneművek elemzésében, mind hangszeres előadásában önállóan, tudatosan 

alkalmazni.  
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Zenei anyag: 

Tudjon a tanuló harminc népdalt stílusosan énekelni és elemezni, öt műdalt – különböző zenetörténeti 

stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. A zenei anyag megszólaltatása, előadása legyen muzikális, 

igényes és stílusos. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból két–két jelentős művet, tudja azokat formailag és harmóniailag 

elemezni; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal többszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora–ének előadásban C–kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap– és középfokon megismert ütemfajtákban. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben elhelyezni és énekelni. 

Tudja a hármas– és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

– barokk kétszólamú idézetet, 

– bécsi klasszikus zenei szemelvényt, 

– könnyű XX. századi dallamot. 

Rendelkezzék zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Ismerje a zenei szaknyelv legfontosabb zenei kifejezéseit.  

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, és/vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Szolfézs  

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga  

„A” tagozat 

1. Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. Az idézet átlagos zenei mondat/periódus hosszúságú, 

egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum és a 

kezdőhang. Az idézet nyolcszor hangozhat el. 

 2 Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra jellemző jegyek 

ismertetése. 

 

„B” tagozat 

1. Imitációs szerkesztésű kétszólamú barokk vagy egyszólamú romantikus dallam lejegyzése.  

A tanuló számára adott a kulcs, az előjegyzés, a metrum, és a kezdőhang értékkel. Az idézet nyolcszor hangozhat 

el. 

2.  Egy rövid terjedelmű barokk vagy romantikus mű elemzése. 

A tanuló számára adott a mű kottaképe. Az elemzés szempontjai: a formai felépítés és a stílusra jellemző jegyek 

ismertetése. 

 

Szóbeli vizsga  

„A” tagozat 

1. Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; az idézet 

tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kitérést, esetleg modulációt. 

2.  A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon 

énekelni öt műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól a XX. századig) 
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éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az 

énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

„B” tagozat 

1. Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; a dallamban legyenek 

változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 

2. A vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül tizenöt népdalt, és ismerje azok legfontosabb jellemzőit; tudjon 

énekelni hat műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól a XX. századig) 

éneklőtársakkal, ill. hangszerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az 

énekelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

A vizsga értékelése  

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– A feladat helyes megoldása, a válaszok pontos, világos jelölése  

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

– Az elemzési szempontokra adott válaszok teljessége, helytállósága, a jelölések pontossága. 

 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– a választott zenei anyag élményszerű megszólaltatása 

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek. 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó). 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, zenei szakkönyv.  

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK 5. ÉVFOLYAMTÓL 

 

ZENEISMERET 

 

A zeneismeret tantárgy a 4 éves szolfézs kötelező tantárgy követelményeire épül. A szolfézs, zenetörténet–

zeneirodalom, zeneelmélet, népzene tantárgyak ismeretanyag–részeinek felhasználásával szerves folytatását jelenti 

az eddigi elméleti tanulmányoknak. 

 

Célok és feladatok 

– a tanulók zenei műveltségének további gazdagítása, a zene iránti fogékonyság elmélyítése.  

– Az eddig tanult zenei ismeretek stiláris összefüggéseinek, szintézisének megteremtése: a zeneművekben a dallam, 

a ritmus, a harmónia, a forma egységének és a zene egészének megfigyeltetésével.  

– A zenei ismeretek, készségek fokozatos bővítése, a zenét „értve figyelő” tevékenység kialakítása. 

  

Feladatai: 

A zenei élményanyaggyűjtés. 

A zenei nyitottság kialakítása. 

A tudatos zenehallgatásra nevelés.  

Az eddig megszerzett tudás fejlesztése és alkalmazási gyakorlatának kialakítása, tudatosítva a tanulók 

szemléletében, hogy az elméleti tudás csak eszköz a zene mélyebb befogadásához. 

A zeneművek értelmezése, elemzése során új dallami, harmóniai, formatani stb. ismeretek átadása. 

A muzsikálási– éneklési kedv állandó „ébren tartása”: a zeneművek énekelhető részleteinek aktív 

megszólaltatásával. 

A népzene és műzene kapcsolatának bemutatása. 

Zenetörténeti tájékozottság. 
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A zeneelméleti alapismeretek kialakítása.  

A főbb zenei stílusok jellemző előadói apparátusainak, hangszereinek megismertetése. 

Különböző előadói gyakorlatok megfigyeltetése. 

A szolfézs, zenetörténet, zeneelmélet egymást erősítő szemléletének megalapozása. 

A hangszertanulás segítése. 

A zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseinek további megismertetése. 

A tanulók kreativitásának, hallási és gondolkodási képességeinek fejlesztése. 

A tanuló személyiségének gazdagítása a zene művelésének, befogadásának örömével.  

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretanyag átadása 

– A zenei alapműveltség kialakítása, az értékes zene megszerettetése. 

– A zenei élményanyag bővítése. 

– Nevelés a tudatos zenehallgatásra.  

– A bécsi klasszikusok nagyobb lélegzetű formáinak megismerése.  

– Betekintés a romantikus zeneirodalomba és a XIX. század magyar zeneművészetébe. 

– Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és továbbfejlesztése. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés  

– A zeneirodalom–ismeret megalapozása művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, zenehallgatással, irányító 

jellegű zenetörténeti tájékoztatással. 

– A zenei készségek fejlesztése a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján. 

– Az énekelt és meghallgatott művek témáinak memorizálása kottakép illetve hallás alapján. 

– A ritmikai érdekességek kiemelése, hangoztatása. 

– A periódus belső és külső bővülésének megfigyelése.  

– A funkciók váltakozásának megfigyelése, éneklése. 

– Az eddigi funkciós tapasztalatok bővítése, elmélyítése és alkalmazása.  

– A kísérőszólamok funkciós hangjainak változatos, árnyaltabb használata. 

– Kitérés és moduláció megfigyelése a domináns és párhuzamos hangnemekbe.  

– Álzárlat. 

– Zárlatok, jellegzetes harmóniai fordulatok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel.  

– A szonátaforma tematikus anyagainak megfigyelése, felismerése. 

– A rondóforma felépítése, téma és epizód felismerése.  

– A hangszerek, a zenei együttesek változatos csoportosításának megismerése. 

– A klasszikus és romantikus zenekar hangszerei. 

– A szimfóniatételek rendezési elvei.  

– Az opera zenei részei (felépítése). 

– A zenei kifejezőeszközök megfigyelése a romantikus zene hangzásvilágában. 

– Tercrokonság. 

 

– Műdalok, áriák énekes megismerése hangszerkísérettel (tanár vagy tanuló közreműködésével.) 

– Kánonok, két– vagy többszólamú vokális művek énekléssel és megszólaltatása különféle hangszeres együttesekkel 

is (kamarazeneként). 

– A zenehallgatási anyag részleteinek megszólaltatása egy, két vagy több szólamban. 

– A klasszikus formák ismétlő rendszerezése, tematikus anyagainak megfigyelése zenehallgatással is. 

 

Rögtönzés 

– A csoport képességei szerint: 

dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban, 

dallamhoz ritmus–, ritmushoz dallam–osztinátó, 

funkciójelző basszusok rögtönzése. 
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Kapcsolat a társművészetekkel 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések 

– A kvintkör ismerete.  

– Hangközök, hangzatok. 

– Hangnemi rokonságok. 

– Opusz. 

– Alteráció és vezetőhang. 

– Szonáta. Szimfónia. A szimfónia tételei, hangnemi és formai felépítése. 

– Coda. Attacca. 

– Rondó. Téma. Epizód. 

– A klasszikus opera. Nyitány, recitativo, ária, duett, tercett stb. 

– A romantikus dal. Dalciklus. Prozódia. 

– A verbunkos. 

– A romantikus opera.  

– A szimfonikus költemény. 

– Tercrokonság. 

– Verbunkos.  

– Tempó– és előadási jelzések: a zenei anyaghoz kapcsolódóan. 

– Tájékozódás a zenetörténeti és történelmi korokban. 

 

Ajánlott tananyag  

Klasszikus művek: J.Haydn, W.A.Mozart, L.v.Beethoven szimfonikus és hangszeres művei. Dalok. Operák.  

Egy bécsi klasszikus szimfónia feldolgozása. 

Egy Mozart–opera megismerése. 

A klasszikus stílushoz közelálló romantikus alkotások: dalok vagy egy dalciklus (elsősorban F.Schubert 

művészetéből). 

Klasszikus vagy romantikus versenymű feldolgozása. 

A magyar műzene: a verbunkos (Erkel Ferenc, Liszt Ferenc művei alapján). 

 

Ajánlott tankönyvek, ajánlott irodalom 

Dobszay László: A hangok világa V. és Útmutató 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorlófüzetei  

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. A bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika (I.) 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Németh –Nógrádi –Puster: Szolfézs antológia  

Agócsy László – Irsai Vera: Énekeljünk, muzsikáljunk! 

Agócsy László: Szolfézs középfok 

Agócsy László: Szállj szép énekszó – 16 romantikus egyneműkar 

Ádám Jenő: A dal mesterei ( dalok válogatva a kötetekből) 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Frank Oszkár: A funkciós zene harmónia és formavilága –Hangzó zeneelmélet  

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai (sorozat): 

Bartha Dénes: Beethoven kilenc szimfóniája 

Ch. Rosen:  A klasszikus stílus 

S. Hughes: Mozart operakalauz 

Kárpáti J. –Kroó Gy: Mozart operái 

Szabolcsi Bence:  A zene története 

Dobák Pál: A romantikus zene története 

Balassa–Gál:  Operakalauz (kottás) 

Tóth Dénes:  Hangversenykalauz I–II: (kottás) 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

 

Követelmény 
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Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 zenei témát emlékezetből. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan, tudja 

azokat stílusosan előadni.  

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit (szimfónia, opera, romantikus dal, 

versenymű, szimfonikus költemény). 

Ismerje a bécsi klasszikus zeneszerzők, valamint Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fontosabb műveit. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert zeneszerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a társművészeti alkotásokkal 

összekapcsolva. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, stílusjegyek alapján.   

 

 

2. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

– Zenei élményanyag bővítése. 

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása. 

– Betekintés a gregorián és a reneszánsz zenébe.  

– A barokk zene alaposabb megismerése.   

– Ismerkedés a XX. század zenéjével– elsősorban magyar szerzők műveivel. 

– Az előző években megszerzett készségek, elsajátított ismeretek felhasználása és továbbfejlesztése. 

– A zenetörténeti tudásanyag rendszerezése, az alapfokon tanultak összefoglalása. 

 

Ismeretanyag, készségfejlesztés  

– A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, zenehallgatással, irányító 

jellegű zenetörténeti tájékoztatással.  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján. 

 

– A jellegzetes barokk ritmusok kiemelése, hangoztatása.  

– Az énekelt és hallgatott zenei anyag stílusjegyeinek elsajátítás a művek elemzése alapján. 

– Barokk harmóniamenetek. 

– A polifónia.  

– Barokk műformák megismertetése. 

– Színpadi betétdalok, kórustételek. 

– A barokk opera. 

– A versenymű felépítése. 

– A szvit tánctételei. 

– A prelúdium és fúga. 

– Az oratórium. 

– A modern zene néhány irányzata: pl. folklorizmus, neoklasszicizmus  

– A XX. század komponálási technikái.  

– Akusztikus skála, egészhangú skála megfigyeltetése, éneklése. 

– Reihe.  

– A többszólamú éneklés fejlesztése a hallgatott zeneművek részleteinek megszólaltatásával: reneszánsz 

kórusművek, kantáta–részletek hangszerkísérettel, kánonok, két– és többszólamú művek megszólaltatása különféle 

hangszeres együttesekkel is. 

– Néhány XX. századi mű( műrészlet) éneklése a csoport képességei szerint. 

 

Rögtönzés 

– Dallamok, ritmusok kiegészítése a megismert stílusokban, dallamhoz ritmus– ritmushoz dallam– osztinátó. 

– Dallamokhoz funkciójelző kísérőszólam. 

– A funkciójelző basszusok árnyaltabb alkalmazása. 
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– A XX. század néhány kompozíciós technikájának (Reihe, cluster stb.) kipróbálása. 

 

Kapcsolat a társművészetekkel 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Elméleti ismeretek – Zenei szakkifejezések 

– Az eddig tanult ismeretek összefoglalása. 

– Hangközök, hangsorok 7#, 7b előjegyzésig, 

– Modális hangsorok; hangnemi rokonságok. Kvintkör. 

– Akusztikus skála, egészhangú skála. Reihe, cluster. 

– A különböző zenetörténeti korok stílusjegyei és műfajai. 

– Tájékozódás időrendben. 

– Gregorián zene. 

– Madrigál, motetta, mise. 

– Versenymű. Kantáta, oratórium, passió. 

– Szvit. Barokk tánctételek.  

– Preludium, fúga.  

– Concertálás, concerto, concerto grosso. 

– Cembalo, Fortepiano. Continuo. 

– A XX. századi zenekar hangszerei. 

– Folklorizmus, neoklasszicizmus. 

– Tonalitás, atonalitás, politonalitás.  

– Aranymetszés. 

– Tempó– és előadási jelzések a zenei anyaghoz kapcsolódóan 

 

Ajánlott tananyag  

Gregorián dallamok és reneszánsz kórusművek. 

A barokk zene jellegzetes műfajai.  

XX. századi hangszeres, zenekari és vokális művek elsősorban a magyar zeneművészetből. 

 

Az alábbi művek, műfajok feldolgozása ajánlott: 

J. S. Bach: a–moll hegedűverseny, 

J. S. Bach: Kantáta részletek, passio részletek, 

J. S. Bach: egy teljes zenekari szvit. 

G. F. Händel: oratóriumrészletek. 

H. Purcell: Dido és Aeneas – részletek. 

Olasz és francia barokk szerzők művei. 

Bartók Béla: Concerto, 

Kodály Zoltán: Psalmus Hungaricus, 

Sz. Prokofjev: Klasszikus szimfónia, I. Sztravinszkij: Petruska, A. Honegger: Pacific 231,  

B. Britten: Variációk egy Purcell témára, Népdalfeldolgozások. 

Dobszay László: A hangok világa VI. kötet és Útmutató 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Németh –Nógrádi – Puster:  Szolfézs antológia  

Agócsy László: Szolfézs középfok (I–IV) 

Pécsi Géza: Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

N. Harnoncourt: Zene mint párbeszéd (Monteverdi, Bach, Mozart) 

Szabolcsi Bence: A zenetörténete 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje? 

Lendvai Ernő: Szimmetria a zenében 

Kroó György:Bartók kalauz 

Kroó György: Bartók színpadi művei 

Breuer János Kodály kalauz 
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Eősze László: Kodály Zoltán 

Darvas Gábor: Évezredek hangszerei 

J.H. van der Meer:  Hangszerek az ókortól napjainkig 

Szemelvények a zenehallgatáshoz (Tankönyvkiadó) 

A zenehallgatási anyag partiturái és szövegkönyvek. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló a megismert zenei anyagból 10–15 témát emlékezetből énekelni vagy hangszeren megszólaltatni. 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához  

kapcsolódóan, tudja azokat stílusosan előadni.  

Legyen képes Bartók Béla Concerto és Kodály Zoltán Psalmus Hungaricus c. művét jellegzetes témák alapján 

felismerni. 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit 

– a gregorián dallamokat, 

– a reneszánsz kórusműveket, 

– a barokk szvitet, 

– a preludiumot és fúgát, 

– az oratóriumot. 

Ismerje a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, az atonalitás és a dodekafónia fogalmát. 

Ismerje a zenetörténeti korokat és időrendi sorrendjüket. 

Tudja az ismertebb zeneszerzőket, zeneműveket a megfelelő zenetörténeti korba helyezni. 

Tudja helyesen írni és kiejteni a megismert szerzők nevét és a művek címét. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét a fontosabb évszámokkal és a társművészeti alkotásokkal 

összekapcsolva. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek 

alkalmazásával.  

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló 

– a tanult metrumokat,  

– a tanult ritmuselemeket és –képleteket, az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat. 

– a dallamhangok szerepét (főhang, átmenőhang, váltóhang, késleltetés) – tudja ezeket zeneileg értelmezni. 

 

Ismerje 

– a hangközöket; 

– a hangközfordítás elvét.  

– a hármashangzatokat és fordításaikat;  

– a dúr– és moll hangsor hangjaira építhető hármashangzatokat,  

– a fő– és  mellékhármashangzatokat,  

– a dominánsszeptim– és a szűkített szeptimhangzatot (4#, 4b előjegyzésig), 

– a hangzatok fűzésének elveit, első lépéseit – (I– IV– V fok). 

 

 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 4 #, 4 b előjegyzésig.  

Ismerje 

– a kvintkört,  

– az öt– és hétfokú hangsorokat, 

– a hangnemi rokonságokat. 

– a funkciók,  

– az alterációk szerepét.  

– a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. 

 

Ismerje 

– a tonalitás felbomlásának elvét, 
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– az egészhangú skálát, 

– az akusztikus hangsort. 

Tudja ismereteit alkalmazni a készségfejlesztési és zenehallgatási anyagban, hangszeres darabjaiban.  

 

Ismerje a feldolgozott stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellemzőit: 

– a reneszánsz kórusműveket és táncokat,  

– a barokk zene (concerto grosso, versenymű, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta, opera), 

– a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, opera, dal) 

– a romantika (dal, szimfonikus költemény, opera, hangszeres karakterdarabok) legfontosabb műfajait. 

– a XX. század folklorista és neoklasszikus irányzatát, 

– Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát,  

– napjaink kiváló zeneszerzőinek egy–egy alkotását.  

 

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni, a zenetörténeti, a történelmi korokat időben 

összekapcsolni és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneismeret tantárgy 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Az alapvizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga 

1. Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a megismert, hangsorokra, hangközökre, hangzatokra, formai 

ismeretekre vonatkozóan (4–5 kérdés) pld. 

– A hangnemi rokonságok felsorolása, 

– Hármashangzat–fordítások felismerése kottaképről, 

– Zárlatelemzés kottakép alapján, 

– Adott műrészlet kottaképe alapján a dallami jelenségek és a dallamhangok szerepének megjelölése W.A.Mozart : 

C–dúr szonatina II. tétel első nyolc ütem (fő– és átmenőhangok), L.v.Beethoven: Német tánc (C–dúr) első nyolc 

ütem, Hoffman V.: Szonatinagyűjtemény, Régi táncok gyermekeknek 

 

 

2. Egy nagyobb lélegzetű bécsi klasszikus forma (szonáta forma, variációs forma, szimfónia ) felépítésének 

ismertetése 

 

3. Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások rendezése korok szerint 

Felsorolás elsősorban a barokk és a XX. századi zene és néhány társművészeti alkotás köréből. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag előadása  

Öt műzenei szemelvény, téma a tanult zenei korok anyagából előadása szóló énekléssel illetve hangszerkísérettel 

vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. (saját hangszerkíséret nem kötelező.) 

A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdéseket kap.  

A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és zenetörténeti korok 
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ismeretére vonatkozhatnak.  

  

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk megfelelő 

aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, 

felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– Élményanyag bővítése a zenei alapműveltség kialakításához. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint. 

– Az alapfokon szerzett ismeretek, készségek elmélyítése, bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Az „értő” zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés 

– A zeneirodalom–ismeret bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, zenehallgatással, irányító 

jellegű zenetörténeti tájékoztatással. 

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek alapján. 

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

– A belső hallás és memória intenzív fejlesztése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

1. témakör A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális zeneirodalomban 

– A modális hangsorok teljeskörű megismerése– éneklés, felépítés 4#, 4b előjegyzésig. 

– Modális fordulatok kiemelése, éneklése. Megfigyelése zenehallgatásban. 

– Homofónia, polifónia, imitáció. Tonális, reális válasz. 

– Polifonikus etűdök éneklése. Homofón és könnyű imitációs részletek feldolgozása. 

– Kánonok éneklése. 

– Kánonokból partitura készítés, a harmóniai fordulatok megfigyelése. 

– Rövid ritmus– és dallamkánon szerkesztésének kipróbálása.  

– Korál feldolgozások többszólamú éneklése, megszólaltatása hangszerekkel is. 

– A harmóniai fordulatok kiemelése, éneklése, megfigyelése. 

– A harmóniai elemzés alapjai: fokszámok, jelzések. Számozott basszus. 

– Hármashangzatok építése a dúr és moll hangsorok fokaira. 

– Mixturák éneklése.  

– A duett, tercett, kvartett megjelenése a drámai műfajokban.  

– Dramaturgiai szerepük, zenei megfogalmazásuk. 

– Egy–egy zenei kor stílusjegyeinek összefoglalása. 

– Rövid zenei részletek lejegyzése. 

 

2. témakör Táncok a zenében 
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– Az előző években megismert táncok jellemzőinek átismétlése. 

– Az ismeretek bővítése újabb táncformák jellegzetességeivel. 

– Olvasás, zenei írás, memorizálás elsősorban a barokk táncok köréből. 

– Ritmusok kiemelése, megszólaltatása (C.Debussy, M.Ravel, I.Sztravinszkij, Joplin műveiből). 

– A harmóniák szerepének megfigyelése.  

– Hangszerek, hangszercsoportok hangszínének megismerése. „Komoly zene” – „könnyű zene” – jazzművészet.  

– A meghallgatott zeneművek témáiból válogatva memorizálás, zenei írás (abszolút rendszerbe helyezés).  

– Stílusjegyek felismerése, megnevezése. Az anyaghoz kapcsolódó zenei kifejezések értelmezése. 

 

Kapcsolat a társművészetekkel 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Ajánlott tananyag  

 1. témakör. A többszólamúság szerkesztési elvei, műformái, műfajai a vokális zeneirodalomban 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: 

– orgánum énektechnika (Ars Antiqua, Párizs) 

– hoquetus elv (Ars Nova, Machaut)  

– gregorián, chanson cantus firmus (Németalföld) 

– homofónia, polifónia (mise, motetta, madrigál) 

– népének és harmonizációja (a choral J.S.Bach művészetében) 

– fúgaszerkesztés, imitáció (dux–comes) művek J. S. Bachtól Kodály Zoltán művészetéig,  

– duett, tercett, kvartett H.Purcelltől G.Verdi–ig  

– kánonok válogatva Fornsete Nyárkánon–tól a XX. századi kánonokig, 

– kórusművek a reneszánsztól napjainkig  

 

2.a)  témakör Táncok a zenében 

– Műzenei táncok a középkortól a jazz elemek megjelenéséig: estampida, rondeau, pavane és gagliarda, menüett, 

sarabande, gigue, gavotte, ländler, polka, polonaise, mazurka, verbunkos táncok, csárdás.  

– A szimfóniák III. tétele: menüett, gavotte (J.Haydn, W.A.Mozart, Sz.Prokofjev). 

– A romantikus kisformák (F.Chopin).  

– A verbunkos (Liszt Ferenc rapszódiái, Erkel Ferenc operái),   

– A jazz elemei, ragtime, cake–walk (C.Debussy, I.Sztravinszkij művei  

b) szvit és rondó 

– Barokk szvitek (J.S.Bach, G. F.Händel, F.Couperin), 

– Bécsi klasszikus rondótételek, rondók,  

– Rondók, szvitek a romantikából és a XX.sz. zenéjéből (M. Muszorgszkij, M. Ravel, I.Sztravinszkij, Bartók Béla, 

Kodály Zoltán, Ránki György, Szabó Ferenc) 

 

Dobszay László A hangok világa VI. és Útmutató 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő–romantika és XX. század I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Pécsi Géza:  Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Németh– Nógrádi –Puster:  Szolfézs antológia 

Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV. 

Agócsy László Bach olvasókönyv 

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Kodály Zoltán: 15 kétszólamú énekgyakorlat  

H. Brown: A reneszánsz zenéje 

Legányné Hegyi Erzsébet: Bach példatár 

J.S.Bach: Négyszólamú korálok 

Győrfi István: Korálelemzések 

Bartha Dénes szerk. A zenetörténet antológiája 

Dobszay László: A magyar dal könyve 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz I–II.(kottás) 
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Kroó György: A hét zeneműve 

Szabolcsi Bence: A zene története 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Ismerje a többszólamúság megjelenési formáit, zenei jellemzőit a különböző zenei korokban. 

Tudjon énekléssel illetve éneklő társakkal (vagy hangszer segítségével) zeneileg pontosan megszólaltatni két 

szemelvényt a gregorián dallamok, két könnyű, rövid madrigált vagy részletet, két duettet a barokk, bécsi 

klasszikus vagy romantika köréből. 

Ismerjen a meghallgatott művekből 5–10 jellegzetes témát.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan, tudja 

azokat stílusosan előadni.  

Ismerje a klasszikus zeneművészet legismertebb táncformáit, jellegzetességeit,  

tudja zenei korokba helyezni.  

Ismerje a bécsi klasszikus szimfóniák III. tételének felépítését.  

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).   

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával a tanult ismeretek, stílusjegyek 

alkalmazásával.  

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok  

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.  

– A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása. 

– Tudatos zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés 

– A zenei műveltség bővítése művek, jellegzetes témák, részletek éneklésével, zenehallgatással, irányító jellegű 

zenetörténeti tájékoztatással.  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zeneművek alapján. 

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

– A belső hallás és memória intenzív fejlesztése. 

– A zenei elemzési képesség fejlesztése. 

 

3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban I.   

A mise és requiem 

– Gregorián dallamok éneklése. A latin szövegek megismerése. 

– A zenei lejegyzés kialakulásának rövid összefoglalása. 

– A szolmizáció eredete. A többszólamúság kezdetei.  

– A zenei anyagból válogatva: éneklés, memorizálás, lejegyzés. 

– A cantus firmus bemutatása. A zenei szerkesztési módok ismertetése. 

– A reneszánsz művek harmóniáinak és zárlatainak megfigyelése, megszólaltatása. 

– Korabeli kottakép, C–kulcsok bemutatása. 

– A mise állandó részei.  

– Mise a klasszikus, romantikus korból és a XX. századból.  

– A requiem fogalma. Új misetételek. 

– A hangzások megfigyelése, összehasonlítása. A zenei kifejezőkészség gazdagodásának megfigyelése, elemzése, 
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okainak stiláris és történelmi háttere.  

– A Dies irae dallam éneklése, memorizálása, megfigyelése különböző művekben. 

– A romantika és a XX. századi zene komponálási technikáinak megismerése,  

az alapfokon tanultak ismétlése, elmélyítése. (Tercrokonság, alteráció, a tonalitás, a forma felbomlása.) 

 

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban 

– A barokk variációk. 

– A basszus szólam kiemelése (éneklése, memorizálása) a passacaglia feldolgozása során.  

– A bécsi klasszika zenei formáinak ismétlő rendszerezése (a szonáta–, a variációs–, a rondó– és a triós forma 

felépítése, tematikus anyagának ismerete).   

– A variálás megismerése– variációs lehetőségek (ritmikai, dallami, harmónia.  

– Maggiore, minore). 

– A variáció kipróbálása rögtönzéssel. 

– A témakörhöz kapcsolódó hangszerek megismerése– (történeti áttekintése). 

– A kamarazene és néhány műfaja, hangszer összeállításai (a válogatott zeneművek alapján). 

– A kvartettek, kvintettek előadói apparátusa– felépítése, tételrendje a klasszikus zenében. 

– A romantikus karakterdarabok zenei kifejező eszközei: hangszín, dinamika, alterációk.   

– Nemzeti táncok karakterének megfigyelése, jellemző ritmusainak kiemelése, hangoztatása – különleges 

hangsorok megfigyelése  

– Témák éneklése, memorizálása, lejegyzése.  

– A XX. század komponálási technikája. Hangsorformációk. Tonalitás, atonalitás.  

– Témák megszólaltatása. 

– A klasszikus zene, a „könnyű” zene és jazz kapcsolata.  

– Klasszikus témák feldolgozásai e műfajokban. Jellegzetes hangszerek. 

 

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Ajánlott tananyag 

3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban I. 

a) A mise és requiem 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: 

– Gregorián misék  

– A Dies irae dallam és feldolgozásai (H.Berlioz, Liszt Ferenc, L.Dallapicolla) 

– A cantus firmus szerepe (részletek G.Machaut, G. Dufay, Josquin des Pres, G.P.Palesztrina műveiből) 

– Misék: J. S. Bach: h–moll mise (tételek válogatva) J. Haydn, W.A.Mozart, F.Schubert, Liszt Ferenc, 

I.Sztravinszkij műveiból részletek, 

– Requiemek: W.A.Mozart, H.Berlioz, G.Verdi, J.Brahms, I.Sztravinszkij, B.Britten,  

– Ligeti György kompozícióiból részletek. 

 

4. témakör. Hangszeres szóló– és kamarazene a zeneirodalomban 

– Feldolgozásra ajánlott zenei anyag (válogatva): a leggyakoribb zenei műformák, kisformák egy–egy hangszer 

irodalmában és a kamarazene körében. 

Hangszeres művek: 

– Orgonaművek: fúga, preludium, toccata, fantázia, passacaglia (elsősorban J.S. Bach művei), 

– zongora darabok a klasszikus  és romantikus zeneirodalomból (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven 

szonáták, 

– az etűd, prelűd, nocturne, mazurka, polonaise, rapszódia, bagatell (F.Chopin, Liszt Ferenc, Bartók Béla és más 

szerzők művei alapján),  

– a XX. sz. szóló zongorairodalma (C.Debussy, Bartók Béla, A.Schönberg, A Webern, Kurtág György művei). 

 

Kamarazene  

– a klasszikus és romantikus zeneirodalomból (J. Haydn vonósnégyes, W.A.Mozart: Fuvolanégyes, Klarinét 

kvintett, D–dúr oboanégyes, L. van Beethoven: Tavaszi szonáta, B–dúr zongoratrió, gordonka–zongora szonáta, 

Esz–dúr oktett, F.Schubert A–dúr zongoraötös, d–moll vonósnégyes, J.Brahms Á–dúr hegedű–zongora szonáta– 

válogatva), 

–  a XX. századból (néhány mű vagy részlet kiválasztása O.Respighi: Dór kvartett, I.Sztravinszkij: A katona 

története (szvit), C.Debussy: Fekete–fehér (2 zongorára), M.Ravel: a–moll zongorahármas, D.Milhaud: Braziliera 

(2 zongorára), Bartók Béla: Kontrasztok, Kodály Zoltán: Szonáta gordonkára és zongorára, Hidas Frigyes: 
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Fúvósötös, Kurtág György: Nyolc duó hegedűre és cimbalomra). 

 

Dobszay László: A hangok világa VI. 

Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei  

Németh –Nógrádi – Puster:  Szolfézs antológia  

Agócsy László: Szolfézs középfok I–IV. 

Pécsi Géza:  Kulcs a muzsikához könyv és CD lemezsorozat 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz 

Szabolcsi Bence: A zene története  

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Babits Mihály fordításában Amor Sanctus (Középkori himnuszok latinul és magyarul) 

Darvas Gábor:  Évezredek hangszerei 

J.H. van der Meer:  Hangszerek az ókortól napjainkig 

Gonda János: Jazz 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja énekléssel (vagy hangszer segítségével) a Dies irae dallamot (kotta nélkül), öt–tíz jellegzetes témát a 

megismert hangszeres vagy kamarazenei művek köréből stílusosan megszólaltatni.  

Ismerje a meghallgatott zeneművek egy–egy jellegzetes témáját.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan, tudja 

azokat stílusosan előadni. 

Legyen képes dallami, harmóniai, formai ismeretek alapján zenei korba helyezni műveket. 

Tudja a megismert zeneszerzők és műveik nevét helyesen ejteni, leírni. 

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).   

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított  

ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.  

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség bővítéséhez. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése korok és stílusok szerint.  

– A készségek további elmélyítése, az ismeretek bővítése. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.  

– A zenei elemzési képesség kimunkálása. 

– Az „értő” zenehallgatásra nevelés. 

 

Ismeretanyag– készségfejlesztés  

– A zenei készségek további fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.  

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 
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– A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a szolmizációtól.  

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 

 

3. témakör Vokális műfajok a zeneirodalomban II. 

Oratórium, passió, kantáta (anthem) 

– Az oratórium, a passió, a kantáta zenei jellemzőinek ismétlése. 

– Az anthem ismertetése. 

– Az oratórikus művek témája (tartalmi), felépítése, zenei részei (recitatívo, ária, arioso, kórustétel, turba, choral), 

szereplői, dramaturgiája.  

– A művek dramaturgiája és a zenei részek közötti összefüggések bemutatása. 

– Az előadói apparátusok a különféle zenei korokban. 

– A kifejező eszközök gazdagodása a zenetörténeti korok egymásutánjában.  

 

5. témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal 

– A concerto, concerto grosso a barokk korban. Felépítésük, tételtípusaik.  

– A barokk zenekar. A szóló és tömbhangzás megfigyelése. 

– A versenyművek kialakulása. A hangszerek fejlődése, új hangszerek megjelenése. 

– A concerto grosso és a versenyművek közötti különbség megfigyelése. 

– Versenyművek a klasszikus korban. Felépítésük. (A klasszikus formák ismétlése) 

– A versenyművek tartalmi, majd formai változásai a romantika és a XX. századi alkotásokban.  

– A műfaj új lehetőségei (rapszódia, variáció sorozat, szimfónia–concerto). 

– A hangrendszerek, harmóniák kiemelése a meghallgatott zeneművek elemzése során. 

– A művek egy–egy témájának, részletének éneklése, memorizálása, lejegyzése. 

– Ritmusok kiemelése, hangoztatása. 

– Jellemző harmónia sorok megszólaltatása énekléssel, hangszerrel. 

– Harmóniai elemzés– (a csoport képességeitől függően). 

   

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Ajánlott tananyag 

3. témakör. Vokális műfajok a zeneirodalomban II. 

Oratórium, passió, kantáta (anthem) 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag :  

– A barokk kor kiemelkedő alkotásai (J.S.Bach . Karácsonyi oratórium, János vagy Máté passió, Parasztkantáta, 

Kávékantáta; Weinen klagen… vagy Wachet auf…; G.F.Händel: Messiás vagy Judás Makkabeus; Esterházy Pál: 

Harmonia Coelestis – c. művekből részletek. 

– A bécsi klasszikus kor oratorikus művei (pl. J. Haydn Évszakok, Teremtés; W.A.Mozart: Exsultate, Jubilate, L.van 

Beethoven: Karfantázia) 

– Romantikus alkotások (F.Mendelssohn: Éliás, G.Rossini: Stabat mater, Liszt Ferenc: Szent Erzsébet legendája),  

– XX. századi alkotások (A.Schönberg: Egy varsói menekült, I.Sztravinszkij: Zsoltárszimfónia, A.Honegger: 

Johanna a máglyán, C.Orff: Carmina burana, K. Pendrecki: Dies irae, Bartók Béla: Cantata profana, Kodály Zoltán: 

Budavári Te Deum, Farkas Ferenc:Cantus Pannonicus, Szabó Ferenc: Föltámadott a tenger, Sugár Rezső: Hősi ének, 

Petrovics Emil: Jónás könyve  részletek.) 

 

5 témakör. Zenekari hangszeres műfajok szólistákkal 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:  

– A concerto, concerto grosso, versenymű, sinfonia concertante műfajok jellemzői;  

A.Corelli (12 Concerto grosso), A. Vivaldi (A négy évszak, Blockflőteverseny), J.S.Bach (Brandenburgi verseny, 

cembaloverseny, a–moll hegedűverseny), G.F. Händel (F–dúr orgonaverseny), B. Marcello (oboaverseny),  

J. Haydn (Esz–dúr trombitaverseny, C–dúr gordonkaverseny), W.A.Mozart (Esz–dúr Sinfonia concertante, Á–dúr 

klarinétverseny, d–moll zongoraverseny, Á–dúr hegedűverseny, D–dúr fuvolaverseny) L.van Beethoven (Esz dúr 

zongoraverseny, D–dúr hegedűverseny)  

R.Schumann (a–moll zongoraverseny), F.Chopin ( e–moll zongoraverseny), 

Liszt Ferenc (Esz–dúr zongoraverseny, Magyar fantázia), P.I.Csajkovszkij (b–moll zongoraverseny, D–dúr 

hegedűverseny), A.Dvořak: h–moll gordonkaverseny,  

M.Ravel (G–dúr zongoraverseny), I.Sztravinszkij („Baseli Concerto”), G.Gershwin (Kék rapszódia), Sz.Prokofjev 

(Szimfónia–concerto), D.Sosztakovics (a–moll hegedűverseny), A.Hacsaturján (Zongoraverseny), Dohnányi Ernő 

(Változatok egy gyermekdalra),  
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Bartók Béla (III. zongoraverseny), Járdányi Pál (Hárfaverseny), Kurtág György (Brácsaverseny) műveiből. 

 

Agócsy László: Szolfézs középfok  III–IV 

Németh –Nógrádi – Puster: Szolfézs antológia  

Szőnyi Erzsébet: A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa  

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz 

Szabolcsi Bence: A zene története  

Várnai Péter: Oratóriumok könyve 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Darvas Gábor:  Évezredek hangszerei 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján  

legyen képes  a műveket zenei korokba helyezni.   

Tudjon két áriát (ária–részletet), két korált énekléssel, éneklőtársakkal megszólaltatni. 

Tudjon idézni a megismert művekből 8–10 témát. 

Ismerjen fel jellegzetes témák alapján néhány zeneművet.  

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan, tudja 

azokat stílusosan előadni.   

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait. 

Tudja a megismert zeneszerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).   

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított ismeretek, stílusjegyek 

alkalmazásával.  

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Élményanyaggyűjtés a zenei alapműveltség kialakításához. 

– A zenei műfajok alaposabb megismerése. 

– A készségek további elmélyítése. Az ismeretek bővítése. 

– Rendszerező ismétlés.  

– A zenei elemzési képesség kibontakoztatása. 

– A zenei kifejezőkészség és ízlés formálása.  

– Az „értő” zenehallgatás kialakítása.  

 

Ismeretanyag–készségfejlesztés   

– A zenei készségek fejlesztése elsősorban a hallgatott és feldolgozott zenei anyag alapján.  

– A zeneművek, szemelvények zenetörténeti korba helyezése. 

– A művek, műrészletek feldolgozása énekléssel, memorizálással (lejegyzéssel). 

– A hangközhallás intenzív kimunkálása, lehetőség szerint fokozatos elszakadás a szolmizációtól. 

– A feldolgozott zenei formák jellemzőinek elsajátítása. 
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– A megismert műfajok áttekintő ismétlése. 

 

3. témakör: Vokális műfajok a zeneirodalomban III. 

a) dal, dalciklus,  

b) opera, zenedráma, balett 

– A trubadurok, Minnesängerek szerepe, hangszereik ismertetése.  

– A dal műfajának kialakulása.  

– A barokk és klasszikus dal zenei jellemzői.  

– A dalforma, strófikus szerkezet, átkomponált dal. 

– A kísérő szólam dramaturgiai jelentősége. 

– A romantikus dallamszövés és harmóniák megfigyelése. 

– Az új modulációs irányokból a tercrokonság ismertetése.  

– Dalciklus– dramaturgiai összefüggések bemutatása.  

– A hangulatok, témák visszatérése a cikluson belül– megfigyelés, éneklés. 

– Harmóniasorok feldolgozása, megszólaltatása hangszerrel is. 

 

A XX. századi dalok stílusjegyei.  

– A dalok szövege, prozódiája.(Utalás az irodalmi alkotásokra).  

– A mondanivaló és a zenei eszközök kapcsolata. 

– A magyar népdal megjelenése a XX. századi magyar zeneszerzők alkotásaiban. (A magyar népdalstílusok 

összegező ismétlése). 

 

Az opera dramaturgiai felépítése, zenei részei.  

– Recitatívók, áriák szerepe. 

 

Mozgás, gesztus a zenében. A karakterek érzékelése a balettekben. 

– A különböző népek táncai, valamint a korabeli táncok a balett színpadon.  

– A ritmus, dallam megfigyelése– szimmetria, aszimmetria. 

– A XX. századi balett. A szereplők jellemzése zenei témákkal. 

– A zene és koreográfia összefüggése. 

   

6. témakör Zenekari műfajok 

– Az alapfokon tanult szonáta–, rondó– és variációs forma ismétlése. 

– A szonátarondó. A scherzo tétel. 

– A bécsi klasszikus és a romantikus szimfónia felépítése (tételrend, tételtípusok). 

– A stiláris és formai jellemzők összefoglalása a hallgatott zenei anyag alapján. 

– Átmenet a romantikába: a tételformák fellazulása, új hangzások megjelenése. 

– A zenekari hangzás gazdagodása, új hangszerek megjelenése. 

 

A XX századi zenekari művek effektusainak megfigyelése.  

– Visszautalás a klasszicizmusra– a neoklasszicizmus. 

– A szimfonikus költemények zenei szerkezete.  

– A programzene. Az irodalmi, képzőművészeti alkotások megjelenése a zeneművészetben.  

– Humor a zenében. 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése. 

  

Kapcsolat a társművészetekkel: 

– A történelmi és zenei korok kapcsolatának rövid áttekintése.  

– Társművészeti alkotások bemutatása. 

 

Ajánlott tananyag 

3. Vokális műfajok a zeneirodalomban III. 

 c) dal, dalciklus, 

d) opera, zenedráma, balett 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag: dalok, dalciklusok 

– A XIII. századi trubadur és minnesänger műdaloktól a XX. századi népdalfeldolgozásokig (a trubadúrok, 

trouvèrek, minnesängerek művészete (Wagner: Nürnbergi mesterdalnokok).  

– A klasszicizmus dalirodalma (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven dalok válogatva) 

– A romantika dalainak, dalciklusainak megismertetése (elsősorban F.Schubert, R.Schumann ciklikus alkotásai). 

– A XX. sz. dalirodalma G.Mahler, M.Ravel, B.Britten, A.Schönberg, W.Williams, Farkas Ferenc művei alapján. 
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– A magyar népdalok feldolgozásai Bartók Béla, Kodály Zoltán, Farkas Ferenc, Járdányi Pál műveiben . 

 

opera, zenedráma, balett a barokk kortól napjainkig 

C.Monteverdi, H.Purcell, W.Gluck, W.A.Mozart, L.van Beethoven, G.Verdi, R.Wagner, P.I.Csajkovszkij, 

I.Sztravinszkij, G.Gershwin, A.Berg, Erkel Ferenc, Kodály Zoltán, Bartók Béla, Ránki György, Petrovics Emil, 

Szokolay Sándor alkotásai. 

 

 

6. Zenekari műfajok 

Feldolgozásra ajánlott zenei anyag:  

– A szimfónia J.Haydn–tól napjainkig (J.Haydn, W.A.Mozart, L.van Beethoven, F.Schubert, R.Schumann, 

F.Mendelssohn, Liszt Ferenc, A.Dvořak, P.I.Csajkovszkij, G.Mahler, P.Hindemith, A.Honegger, Sz.Prokofjev, 

D.Sosztakovics  művei.  

– A szimfonikus költemény (tematika szerint csoportosítva); – irodalmi ihletésű (Liszt Ferenc, R.Strauss); – tájleíró 

jellegű (B.Smetana, A.Borodin, J.Sibelius);  – mese ihletésű (Sz.Prokofjev)  

– Zenekari művek a XX. századból (C.Debussy: A tenger, Kodály Zoltán: Páva variációk, Bartók Béla: Táncszvit) 

 

Dobszay László: A hangok világa IV–V–VI. kötet.  

Agócsy László: Szolfézs középfok IV. 

Nógrádi –Németh –Puster:  Szolfézs antológia  

Szőnyi Erzsébet:  A zenei írás–olvasás gyakorló füzetei 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 1. Középkor és reneszánsz 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 2. Barokk 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 3. Bécsi klasszika 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 4. Romantika I. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 5. Romantika II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 6. Késő romantika és XX. század 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 7. Késő romantika és a XX. század II. 

Orfeusz Hangzó zenetörténet 8. A magyar zene századai 

Kodály Zoltán– Vargyas L: Magyar népzene 

Dobszay László:  A magyar dal könyve 

Pándi Marianne: Hangversenykalauz I–III. 

Tóth Dénes: Hangversenykalauz 

Szabolcsi Bence: A zene története  

Kroó György szerk. Miért szép századunk zenéje? 

Kroó György szerk. A hét zeneműve sorozat 

Balassa– Gál: Operakalauz (kottás) 

Balettek könyve 

 

Követelmény 

Ismerje a tanuló a zenetörténeti korok kronológiai sorrendjét.  

Tudja a feldolgozott vokális és hangszeres műfajok zenei jellemzőit, ismeretei alapján legyen képes a műveket 

zenei korokba helyezni.   

Tudjon három–három klasszikus és romantikus dalt zeneileg stílusosan előadni.  

Tudjon legalább öt klasszikus témát kotta nélkül énekelni (vagy hangszeren megszólaltatni). 

Tudjon idézni hangszeres tanulmányaiból műveket és műfajokat az évfolyam tananyagához kapcsolódóan, tudja 

azokat stílusosan előadni.  

Ismerje fel a zeneműveket a jellegzetes témák alapján. 

Ismerje a zenei korok fontosabb hangrendszereit, harmóniai fordulatait, stiláris jellemzőit. 

Tudja a megismert zeneszerzők munkásságát zenei korokhoz kapcsolni. 

Tudja a szerzők és művek nevét helyesen ejteni, leírni.  

Ismerje a zenei és történelmi korok egymásmellettiségét (a fontosabb évszámokkal).   

Tudjon néhány társművészeti alkotást a megismert zenei korokhoz kapcsolni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga 

– A tanult zenei anyag megszólaltatása szép énekléssel, helyes frazeálással.  

– A műzenei szemelvények elemzése csoportos és egyéni munkával az elsajátított  

– Ismeretek, stílusjegyek alkalmazásával.  
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Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló 

– a tanult metrumokat (beleértve az aszimmetrikus metrumokat is), 

– a tanult ritmuselemeket és – képleteket. 

– a dallamhangok szerepét – tudja ezeket zeneileg értelmezni (melizma, főhang, váltóhang, beugró váltóhang, 

késleltetés, előlegezés). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: ismerje az oktávon túli hangközöket, a hangközök 

sajátosságait. 

Rendelkezzék biztos tájékozódó képességgel a relatív és abszolút rendszerben 7#, 7b előjegyzésig.  

Ismerje 

– a kvintkört,  

– az öt– és hétfokú hangsorokat, 

– a hangnemi rokonságokat. 

Ismerje a XX. századi zenében használatos főbb hangrendszereket. 

Ismerje a dúr és mollhangsor hangjaira építhető szeptimhangzatokat, a dominánsszeptim hangzat fordításait. 

Ismerje a hangzatok fűzésének elveit, 

– a zárlattípusokat,  

– a funkciók, 

– az alterációk szerepét. 

– a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát, ismerje fel ezeket kottakép alapján. 

– a tercrokonság fogalmát, 

– a tonalitások különféle típusait, 

– a zenei szerkesztésmódokat. 

Ismerje a főbb zenetörténeti korok stiláris jellemzőit, a stíluskorszakok főbb zenei műfajainak jellegzetességeit. 

Ismerje a  

– középkor gregorián zene, mise 

– a reneszánsz kórusművek és hangszeres zene,   

– a barokk zene (concerto grosso, versenyművek, szvit, prelúdium és fúga, oratórium, kantáta, passió, opera, 

hangszeres műfajok), 

– a bécsi klasszikus zene (hangszeres szonáta, variáció, versenymű, szimfónia, vonósnégyes, opera, dal, egyházi 

műfajok) 

– a romantika (dal, szimfonikus költemény, szimfónia, opera, hangszeres karakterdarabok) legfontosabb műfajait. 

Legyen ismerete a XX. századi zene egészéről, kiemelkedő alkotó egyéniségeiről, műalkotásairól, irányzatairól,  

– a népzenei és műzenei hagyományokhoz való viszonyáról. 

Ismerje Bartók Béla és Kodály Zoltán munkásságát, alkotásait – valamint napjaink kiváló zeneszerzőinek egy–egy 

művét.  

Tudja a zenei alapfogalmakat többirányú megvilágításban értelmezni. 

– a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotásokhoz kötni. 

Ismerje és tudja alkalmazni a zenei szaknyelv legfontosabb kifejezéseit.  

Legyen képes  

– az elsajátított zenei fogalmakat szakszerűen használni, 

– zenei megfigyeléseit rendszerezni, 

– zenetörténeti összefüggésekben tájékozódni, 

– a zenei alkotások és a társművészetek kapcsolatait felismerni. 

Tudja ismereteit alkalmazni az öntevékeny zenehallgatás során is. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

A vizsgán az iskola az alábbi feladatsort használja, vagy helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneismeret 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  
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Írásbeli vizsga 

1. Bécsi klasszikus mű elemzése hallás és kottakép alapján 

A tanuló a mű kottáját kézhez kapja. (Ajánlott egy zongorára írt triós vagy variációs forma – a kottán a mű 

szerzője és címe ne legyen feltüntetve. 

Feladatok: 

– A zenei korszak megjelölése– esetleg a szerző megnevezése, 

– A hangnem megállapítása, a hangnemi folyamatok vizsgálata. 

– A műben megfigyelt ritmikai, dallami jelenségek felsorolása, 

– A funkciós és harmóniai jellegzetességek megjelölése– zárások elemzése. 

 

2. Teszt kérdések zenei ismeretekből (5–6 kérdés) pld. 

– Soroljon fel a barokk korszak stílusjegyeiből legalább hármat! 

– Ismertesse a klasszikus szimfónia tételrendjét! 

– Soroljon fel XX. századi skála–formációkat! 

– Felsorolt művek, zeneszerzők, stílus korszakok, társművészeti alkotások egymáshoz rendezése. 

– Három jellegzetes zenei téma felismerése kottakép alapján. 

– Három jellegzetes ritmus felismerése (teljes) kottakép alapján (pl. boleró, mazurka, verbunkos stb.)  

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

Szóbeli vizsga 

1. Memoriter anyag előadása   

– Öt műzenei szemelvény (szabadon válogatva a tanult zenei korok anyagából) előadása szóló énekléssel illetve 

hangszerkísérettel vagy több szólamú mű esetén éneklőtársakkal. 

– A megszólaltatás legyen muzikális és zeneileg pontos. 

– A vizsgázó ismerje az énekelt darabok legfontosabb zenei jellegzetességeit. 

 

2. A vizsgázó elméleti tudásának bemutatása 

– A tanuló a hangszeres vizsgadarabjaihoz kapcsolódó zenei kérdésekre válaszol.  

– A kérdések a követelményrendszerben felsorolt ritmikai, dallami, harmóniai, formai, stílus– és zenetörténeti 

korok ismeretére vonatkozhatnak. 

  

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk megfelelő 

aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, 

felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, zenei szakkönyv.  

 

 

ZENETÖRTÉNET–ZENEIRODALOM 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik 

zenei tanulmányaik során képessé válnak a további önművelésre, valamint a zene aktív művelésére, és sajátos 

eszközeivel, minél szélesebb körű zenei műveltséget biztosítson. 
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A zenetörténet–zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

– a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, az eddig megszerzett készségekre építve, 

– hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb megismertetése, 

elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusjegyeire, társművészeteire, mestereire, 

alkotásaira. 

 

Neveljen az értékes zene szeretetére, ösztönözze a tanulókat 

– rendszeres hangverseny– és operalátogatásra, 

– a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

– a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

– értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

– aktív társas muzsikálásra. 

 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene bármely műfajában és 

korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és társművészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a zene eredetétől a reneszánsz végéig (korai barokk kezdetéig). 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Bevezetés a zenetörténetbe 

1. A zene eredete a fizikai, a biológiai és az emberi lét szintjén:  

– a rezgő anyag zenei tulajdonsága, a felhangok fogalma;  

– fizikai környezetünk és a természet zeneszerű jelenségei; 

– a biológiai zeneiség szerepe a társas élőlények kommunikációjában; 

– a madarak lassított mikro–dallamainak sajátos „zeneisége””, a zene alapelemeinek megfigyelése (hangköz, ritmus, 

motívum, motívumlánc, pentaton hangkészlet, transzpozíciós technika, népdalszerű, „tengelyváltós” mikro–

dallamok); 

– az emberi zene eredethipotézisei, esztétikai–művészeti funkciója. 

2. A természeti népek zenéje: 

– a zene szerepe az ősi társadalmak életében és kultúrájában; zenélési alkalmak (mágia, munka stb.); 

– az ősi dallamosság (gyermekdalokra, ősi siratókra), a legegyszerűbb zenei formák; 

– a többszólamúság legősibb formái (párhuzamos éneklésmód, heterofónia, dallam+osztinátó stb.); 

– az ősi hangszerek. 

Szakkifejezések, fogalmak definiálása, tudatosítása, összekapcsolása az élőzenével. 

3. A hangrendszerek kialakulása: 

– a pentatónia és diatónia jellemzői, önálló stíluskörei, élőzenei megnyilvánulásai. 

 

Az ókori és ókori eredetű zenekultúrák: 

– a mezopotámiai, egyiptomi, kínai, japán, indiai, indonéziai, zsidó és görög zenekultúra. 

 

Az európai középkor zenekultúrája: 

– a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, liturgiában betöltött szerepe; 

– a szolmizáció keletkezése; 

– a világi műzenestílus megszületése: trubadúrok, trouvèrek; 

– a többszólamúság kezdeti formái (az organum típusai);  

– ars antiqua (13. század).  

 

A reneszánsz zenéje: 

– a reneszánsz kezdetei: az ars nova művészete (Machaut, Landini – 14. század);  

– a homofónia és polifónia fogalma; 



605 

 

– egyházi műfajok: mise, motetta; 

– Németalföld művészete (Dufay, Ockeghem, Josquin és kortársaik – 15. század); 

– a klasszikus vokálpolifónia (Palestrina és Lassus – 16. század);  

– világi vokális műfajok: frottola, villanella, madrigál, chanson, históriás ének; 

– hangszeres zene: táncok, táncpárok, vokális művek hangszeres átiratai, az önálló hangszeres műfajok kialakulása 

(prelúdium, fantázia, toccata); 

– a kor magyar műzenéje (Tinódi és Bakfark – 16. század).  

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó, 1957. 

Szőke Péter: A zene eredete és három világa. Budapest: Magvető, 1982.  

Művészetismeret – Zenetörténet. Őskor, ókor. A szöveggyűjteményt szerkesztette: Kovács Brigitta. Az Alternatív 

Közgazdasági Gimnázium tankönyve. Budapest, 1991. 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. Budapest: Editio Musica, 1993. 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 

Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban. Budapest: Zeneműkiadó, 1987.  

Orselli, Cesare: A madrigál és a velencei iskola. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

 

Követelmény 

– Az ókori, középkori, és reneszánsz zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett 

zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a barokk kor művészetében, főbb műfajaiban. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

A barokk stílus kialakulása, jellemzői:  

– a monódia; a firenzei Camerata; az opera születése; a görög és római mitológia szerepe a barokk operákban és 

más világi műfajokban; 

– Monteverdi – opera és madrigál; 

– Schütz – német egyházi zene a 17. században; 

– Lully, Couperin, Rameau: a francia opera és billentyűs zene a felvilágosodás korában;  

– Purcell – az angol opera (Dido és Aeneas); 

– Corelli, Vivaldi, – concerto és concerto grosso Itáliában, illusztratív jelenségek a hangszeres zenében: a 

programzene a barokkban (pl. Vivaldi program–versenyművei: Négy évszak stb.); 

– Domenico Scarlatti szonátái – a „virtuóz” billentyűs zene a barokk korszakban; 

– Telemann – „Tafelmusik” – szórakoztató zene a 18. század első évtizedeiben. 

A főbb vokális és hangszeres műfajok bemutatása a korszak zeneszerzőinél: opera, oratórium, kantáta, passió, 

szonáta–típusok (sonata da camera, sonata da chiesa), concerto grosso, concerto, fúga, rondó, variáció (passacaglia, 

chaconne), szvit stb. 

 

Bach és Händel művészete 

1. Bach életútja, az életének főbb állomásaihoz kapcsolódó műfajok: 

– vokális művek: egyházi és világi kantáták, passiók, a különböző vokális formatípusok részletes megismerése 

(recitativo secco és accompagnato, ária, arioso, korál, turba stb.); 

– a korál szerepe Bach műveiben; 

– hangszeres művek: billentyűs hangszerre írt polifon műformák (prelúdium, toccata, fantázia és fúga, korálelőjáték, 

passacaglia), zenekari szvitek (táncformák), versenyművek, ciklikus alkotások. 

 

2. Händel művészete, életútja, főbb műfajai: 

– operák, oratóriumok (egyik kompozíciójának részletes megismerése), 
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– szvitek, concerto grossók, orgonaversenyek. 

A korszak általános stílusjegyeinek, főbb tendenciáinak tudatosítása a két nagy mester művészetében. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó, 1957. 

Palisca, Claude V.: Barokk zene. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

Lise, G. – E. Rescigno: A 18. századi opera Scarlattitól Mozartig. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

Barna István: Georg Friedrich Händel életének krónikája. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Wolff, Christoph: A Bach–család. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1989. 

 

Követelmény 

A barokk korszakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és elemzett zenei szemelvények 

aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

Követelmények a alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a feldolgozott zenetörténet stíluskorszakok időrendjében. 

Ismerjék fel az adott zenei korszak jellemző zenei példáit, a feldolgozott művek jellegzetes tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez, 

formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek idevonatkozó 

legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

1. Írásbeli vizsga  

A vizsga feladatait (A, vagy B) az iskola választhatja ki, illetve a helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

A). Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a feldolgozott tematika / korstílus / zenetörténeti korszak főbb 

tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó 

témában. 

Felsorolás elsősorban a reneszansz és a barokk zene és a korszak társművészeti alkotásainak köréből választódjon. 

Az írásbeli vizsgához ajánlott feladatlap készítése. 

 

B.) A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány hangszeres műfaj 

bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit (táncok, táncpárok), fúga). Domenico Scarlatti és a 

barokk szonáta jellemzése.  

– Egy – a tanuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy évszak, Bach: 

hangszeres vagy vokális mű elemzése). 

 

Szóbeli vizsga  

A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy az aktuális tanév feldolgozott 

zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és 

egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 
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A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához szükséges 

szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk megfelelő 

aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, 

felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), 

– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A bécsi klasszika, valamint a korai romantika művészetének megismerése. 

Tájékozódás a bécsi klasszikus zene legfontosabb műfajaiban, a kis– és nagyformák világában, valamint a korai 

romantika főbb stílusjegyei, élményanyaga, mestereinek művészete. 

(Elsősorban Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert művei). 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Átmenet a barokk és klasszika között: 

– az „érzelmes” (C.Ph.E.Bach), a „gáláns” (J.Chr.Bach) stílus; 

– a mannheimi–iskola (Johann Stamitz) – a zenekari hangzás átalakulása. 

A műfajok, a formák és a zenei nyelv átalakulása a barokk és klasszika határán. 

 

A bécsi klasszika főbb stiláris, formai, szerkezeti, hangnemi, harmóniai sajátosságai, a korszak legnagyobb 

mestereinek művészetét elsőrendűen reprezentáló műfajok alapján: 

– Gluck (a barokk opera műfaji tradícióinak továbbélése és átalakulása a 18. század második felében, a gluck–i 

„operareform”); 

– Haydn (szimfónia, vonósnégyes, oratórium); 

– Mozart (szimfónia, zongoraverseny, divertimento, szerenád, opera); 

– Beethoven (szimfónia, nyitány, versenymű, vonósnégyes, zongoraszonáta); életmű két korszak határán, a 

„klasszikus” és a „romantikus” Beethoven. 

 

Formatani összegzés: 

– periódus, bővített periódus, kéttagú forma, háromtagú forma, triós forma, rondó, variáció, szonáta, szonátarondó; 

– vokális tételtípusok: recitativo (secco, accompagnato), ária, együttesek, kórus stb. 

A klasszikus zene stiláris egységén belül az egyes mesterek műveinek stiláris vonásai. 

 

A korai romantika főbb stíluselemei  

Schubert művei alapján: dal, dalciklus, szimfónia, zongoraművek, kamarazene. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Régi muzsika kertje. Kétezer év irodalmából összeválogatta Szabolcsi Bence. Budapest: Zeneműkiadó, 1957. 

Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 

Somfai László: Joseph Haydn zongoraszonátái. Budapest: Zeneműkiadó, 1979. 

Sadie, Stanley: Mozart. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1987. 

Parouty, Michel: Mozart, az Isten kegyeltje. Budapest: Park Könyvkiadó, 1991. 
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Kerman, Joseph – Alan Tyson: Beethoven. (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

Szabolcsi Bence: Beethoven. Művész és műalkotás két korszak határán. Budapest: Gondolat, 1960 

Bartha Dénes: Beethoven és kilenc szimfóniája. Budapest: Zeneműkiadó, 1975. 

 

Követelmény 

A bécsi klasszikához, valamint a korai romantikához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és 

elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A romantika zenéje: 

– a klasszicizmus formavilágának továbbélése, átalakulása, felbomlása; 

– stiláris és esztétikai változások, új műfajok a 19. század zenéjében; 

– a zeneszerzők egyéni hangja, egyes műfajok megkülönböztetett szerepe a különböző mesterek életművében. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

A romantika élményanyaga: új témák (történelem, mítosz, irracionalitás, népiesség stb.) a 19. században;  

– természeti élmények a romantikus zenében; 

– az irodalom, a képzőművészet, a filozófia és zene kapcsolódási pontjai a romantika korában (Goethe, Schiller, 

Heine, E. T. A. Hoffmann, Hugo stb. művei a dal–, az opera– és a hangszeres zenében); 

Új műfajok: 

– a romantikus „karakterdarab”, 

– a dal 19. századi virágzása, 

– a programszimfónia, szimfonikus költemény; 

A történeti szemlélet kialakulása (Schumann, Mendelssohn, Liszt – a barokk korszak zenéjének újrafelfedezése); 

Nemzeti stílusok kialakulása: 

– Chopin, Liszt, Grieg, Smetana, Dvořák, Csajkovszkij művészetének nemzeti vonásai, 

– a német és francia romantika; 

– a magyar nemzeti stílus: a verbunkos; 

– a hangszerek fejlődése, a zenekar létszámának megnövekedése, a hangzásigény átalakulása; 

A zongorairodalom átalakulásának főbb vonásai: 

– a virtuozitás, 

– rövid lélegzetű karakterdarabok és nagyformák (a „romantikus” szonáta) Schubert, Schumann, Liszt, Chopin és 

Brahms műveiben; 

A klasszikus formavilág fokozatos felbomlása, új formai alapelvek kialakulása, a szonátaforma romantikus 

felfogása, improvizatív jellegű formálás; 

Az egyes formák, műfajok szerepe az egyes mesterek életművében, stílusában. 

 

Zeneszerzői életművek: 

Schumann fiatalkori zongoradarab–sorozatok, 1840 után: a dal, szimfonikus művek, és kamarazene; 

Weber: a romantikus német opera kezdetei: A bűvös vadász; 

Mendelssohn: klasszikus formatisztelet és romantikus zenei nyelv: Hegedűverseny, szimfóniák, mesevilág a 

zenében: Szentivánéji álom; 

Berlioza: programzene megteremtője: Fantasztikus szimfónia; 

Chopin: a kisformák mestere (etűdök, nocturne–ök, prelűdök, balladák, polonézek, mazurkák); 

Liszt: zongoradarabok, szimfonikus költemények, egyházi művek; 

Brahms: dalok, zongoradarabok, szimfóniák; 

Csajkovszkij: szimfóniák, színpadi művek; 

Dvořák: szláv táncok, szimfóniák; 

Grieg: zongoradarabok, zongoraverseny, Peer Gynt–szvit. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 

Kelemen Imre: A zene története 1750–ig. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1995. 

Darvas Gábor: A totemzenétől a hegedűversenyig. Budapest: Zeneműkiadó, 1977. 
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Dobák Pál: A romantikus zene története. Budapest: Tankönyvkiadó, 1983. 

Erdélyi Miklós: Schubert. Budapest: Gondolat, 1979. 

Schubert kalauz. (Szerkesztette Gádor Ágnes) Budapest: Zeneműkiadó, 1981. 

Fischer–Dieskau, Dietrich: A Schubert–dalok nyomában. Budapest: Gondolat, 1975. 

Frank Oszkár: A romantikus zene műhelytitkai. Schubert–dalok. Budapest: Akkord Kiadó, 1994. 

Walker, Alan: Liszt Ferenc 1. A virtuóz évek. 1811–1847. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

Walker, Alan: Liszt Ferenc 2. A weimari évek. 1848–1861. Editio Musica, Budapest 1994. 

Hamburger Klára: Liszt kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1986. 

Deathridge, John – Carl Dahlhaus: Wagner (Grove monográfiák) Budapest: Zeneműkiadó, 1988. 

Rappl, Erich: Wagner operakalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

 

Követelmény 

A romantika zenéjéhez és zeneszerzői életutakhoz kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott 

zeneművek és elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz opera.  

Stílusirányzatok és alkotók a századfordulón Európában. 

 

Zenei ismeretek átadása – Tananyag 

Operatörténet a 19. században és a 19–20. század fordulóján: 

– a 19 századi olasz opera; 

– jelenetszerkesztés, ária– és egyéb zártszám–típusok, irodalmi témaválasztás, műfaji jellegzetességek a 19. 

századi olasz operában; a verizmus; 

– Verdi és Puccini művészete; 

– Wagner művészetének jelentősége a 19. század zenéjében; az új zenedráma–koncepció: harmóniai és formai 

újítások, a vezérmotívum–technika, történelem és mitológia egy–egy opera tükrében; 

– Muszorgszkij operái: az orosz történelem az operaszínpadon, népzenei hatások és zenedráma; 

– a 19. századi magyar opera: Erkel. 

 

Ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, jelentősebb mestereivel: 

– A különböző stílusirányzatok (impresszionizmus neoklasszicizmus, expresszionizmus, szerializmus) sajátosságai, 

zenei eszközei, az ezeket képviselő mesterek alkotókorszakai, orientációinak fő vonásai a következő mesterek 

életművében: 

– Debussy, Ravel, Satie, 

– Mahler, Schönberg, Webern, Berg, 

– Stravinsky, Prokofjev, Sosztakovics, 

– Janáček; 

– a népzene mint stíluselem a 20. század első felében; 

– a jazz mint stíluselem a 20. század első felében (a jazz történelmi és stiláris gyökerei); 

– a hagyományos tonalitás felbomlása (pentatónia, modális hangsorok, egészhangú skála, modell–skálák, 

bitonalitás, politonalitás, dodekafónia); 

– az egyes zenei stílusirányzatok jellemző sajátosságait komplexen reprezentáló művek részletesebb elemzése, 

megismerése. 

 

Ajánlott tananyag 

Szabolcsi Bence: A zene története. Az őskortól a 19. század végéig. Budapest: Zeneműkiadó, 1974. 

Walter, Bruno: Mahler. Budapest: Gondolat, 1981. 

Batta András: Richard Strauss. Budapest: Gondolat, 1984. 

Debussy, Claude: Croche úr, a műkedvelők réme. Budapest: Zeneműkiadó, 1959. 

Petrovics Emil: Ravel. Budapest: Gondolat, 1982. 

 

Követelmény 

A 19. századi olasz, német, magyar és orosz operához kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és 
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elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Bartók és Kodály életművének megismerése. 

Kortárs zene főbb irányzatainak megismerése 

 

Zenei ismeretek átadása – tananyag 

Bartók és Kodály művészete: 

– életpályáik ismertetése; 

– a népzene Bartók és Kodály életművében; a népzenekutatás; a népdalfeldolgozások különböző formái; 

– legkiemelkedőbb alkotásaik részletesebb megismertetése. 

 

Bartók és Kodály kortársai és az utánuk következő generáció: 

– Dohnányi Ernő, Weiner Leó, Lajtha László, Szervánszky Endre, Veress Sándor, Járdányi Pál, Kósa György. 

 

Bevezetés a magyar, az európai és az amerikai kortárs zenébe: 

– Kurtág György, Ligeti György, Szőllősy András, Ránki György, Farkas Ferenc, Durkó Zsolt, Balassa Sándor, 

Bozay Attila; 

– a 70–80–as évek magyar avantgarde zeneszerzői: Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky László, Dukay 

Barnabás; 

– John Cage, Pierre Boulez, Karlheinz Stockhausen, Steve Reich, Philip Glass; 

– a háború utáni zene stílusirányzatainak (szerializmus, elektronikus zene, minimal–zene, posztmodern, computer–

zene) szemléltetése a kiválasztott zeneműveken. 

 

Tájékozódás a mai jazz, a rock, a filmzene és az alternatív zenei irányzatok (performance, world music stb.) 

világában. 

 

Ajánlott tananyag 

Salzman, Eric: A 20. század zenéje. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 

Fábián Imre: A huszadik század zenéje. Budapest: Gondolat, 1966. 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje. Budapest: Gondolat, 1967. 

Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György. Budapest: Gondolat, 1974. 

Miért szép századunk operája? Szerkesztette Várnai Péter. Budapest: Gondolat, 1979. 

Kroó György: Bartók–kalauz. Budapest: Zeneműkiadó, 1980. 

Somfai László: 18 Bartók tanulmány. Budapest: Zeneműkiadó, 1981.  

Breuer János: Fejezetek Lajtha Lászlóról. Budapest: Editio Musica, 1992. 

Kovács Sándor: Bartók Béla. Budapest: Mágus Kiadó, 1995. 

Kecskeméti István: A zeneszerző Kodály. Kecskemét: Kodály Intézet, 1986. 

White, Eric Walter: Benjamin Britten élete és operái. Budapest: Zeneműkiadó, 1978. 

White, Eric Walter: Stravinsky: A zeneszerző és művei. Budapest: Zeneműkiadó, 1976. 

Szőllősy András: Honegger. Budapest: Gondolat, 1980. 

 

 

Követelmény 

Bartók és Kodály művészetéhez és a kortárs zenéhez kapcsolódó lexikális és műfaji ismeretek, a meghallgatott és 

elemzett zenei szemelvények aktív ismerete (felismerés, elemzés). 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra, az évfolyam követelménye alapján 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a zenetörténet stíluskorszakainak kronologikus időrendjében. 
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Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes tematikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajokhoz, művekhez, 

formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművészetek idevonatkozó 

legfőbb stiláris jelenségeiben. 

 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli, vagy szóbeli vizsga 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zenetörténet–zeneirodalom 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

Írásbeli vizsga  

Teszt kérdések a zenei ismeretek köréből a képzés során feldolgozott tematikák zenetörténeti korszakok főbb 

tendenciáinak, stiláris jelenségeinek, mestereinek, műfajainak, alkotásainak ismeretére, elemzésére vonatkozó 

témában. 

A tesztlap az alábbi témakörökből tartalmaz kérdéseket:  

– Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A többszólamúság kialakulása 

(orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, trouvére, Minnesänger). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, 

általános jellemzése, jellegzetes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz 

zeneszerzőinek felsorolása. Homofónia, polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordinarium, Proprium), 

motetta és madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsorolása. 

– A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfajok sorolása. Egy vokális 

műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj (pl. concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei 

példát hozva. A szvit (táncok és táncpárok), egy tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása. 

– A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, szonáta vagy szimfónia 

tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn vagy Mozart művészete, (egy mű bemutatása 

alapján). 

– Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), Schumann zongoradarab–

ciklusai (címek). Az opera műfajának, kiemelkedő mestereinek és alkotásainak ismerete a tanult szemelvények 

elemzésével. 

– A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, impresszionista művei (zenéje, 

jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata zenei példa alapján. Bartók életműve, 

jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry–szvit, 

Felszállott a páva – variációk). 

 

A szóbeli vizsga  

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban, vagy a 6 éves képzési időkeretben feldolgozott 

zenetörténet–zeneirodalom anyagából a vizsgabizottság zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és 

egyéb általános zenei kérdéseket tesz fel, gyakorlati feladatokat ad. 

A tanuló által játszott zenemű kottájáról maga gondoskodik, a további célfeladatok megoldásához szükséges 

szemelvényanyagot (kottát, hangfelvételt, audio–vizuális eszközt) a vizsgát szervező intézmény biztosítja. 

 

A vizsga értékelése 

 

Az írásbeli vizsga értékelése  

– teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazásmód, helyesírás; 

– fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról szóló információk megfelelő 

aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, eredetiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, 

felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

– dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 

 

A szóbeli vizsga értékelése  

– általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakkifejezések ismerete), 
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– zenetörténeti tájékozottság, 

– stílusismeret, 

– formai ismeretek, 

– tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jó minőségű és felhangolt zongora vagy pianínó. Hangjegytábla, szemléltető anyagok, ritmushangszerek 

Megfelelő minőségű audio–vizuális berendezés (magnetofon, DVD, CD–lejátszó) 

A stíluskorszakokat megfelelően bemutató, kellő számú és minőségű hangfelvétel, kotta, zenei szakkönyv.  

 

 

ZENEELMÉLET 

 

A zeneelmélet–tanítás akkor töltheti be feladatát, akkor fejlesztheti a tanuló zenei készségét (hallás, formaérzék stb.) 

ha szemléletében mindig egységet képviselve, egyszerre nevezi meg a harmóniai és formatani ismereteket.  

Az analízis célja a műalkotás egységének bemutatása. Rá kell mutatni olyan zenei összefüggésekre – a funkciós 

zenei renden belül –, melyek egyszerre vonatkoztathatók harmóniai vagy a legkisebb formai egységre, de az egész 

mű egészére is. Ezeknek az összefüggéseknek meglátása, illetve megérzése szolgálja azt az élményt, melynek 

birtokában a tanuló – függetlenül tanulása céljától – a zeneművészetet értő, érző és őrző személyiséggé válik. 

A tanult – hangnemi, formai, funkciós – ismeretanyag elmélyülésével, a hangzó zenei példák növekvő 

mennyiségével fejlődik a tanuló zenei készsége, s ez az, ami fejleszti íráskészségét is. A megismerés, elemzés 

különböző fázisainak megfelelően – a „tudatos utánzásra késztetve”, a tanuló érdeklődését szem előtt tartva, 

személyiségének és zenei készségének fejlődését figyelembe véve – lehet íráskészségét alakítani. Nem cél, hogy a 

még személyiségében is fejlődés alatt álló tanuló zenei tanulmányainak ezen a fokán (pl. 13–14 évesen) „stílustiszta” 

kompozíciókat írjon. A cél az, hogy a tanult anyagban – lehetőség szerint – biztos formai és hangnemi 

(hangrendszerbeli) érzékkel rendelkezzen. Ennek kimunkálása az egyik legfontosabb feladat. A „cezúrák” 

érzékeltetése, a két „megállás” közti összefüggésekre való rámutatás (pl. félzárlat, egészzárlat) irányítja és vezeti a 

tanuló formaérzékének fejlődését 

 

A program célja, hogy 

– biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy műveit, zeneértő emberré válhasson, 

– érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanulókat neveljen, 

– mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsolatára, 

– adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 

– tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a zeneművészeti 

szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

 

A zeneelmélet–tanítás szakirányú feladatai: 

– fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó–, elvonatkoztató– és rendszerezőképességet, 

– a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dallam, ritmika, forma 

stb.), 

– ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe véve – az európai 

zenetörténet más korszakaival is, 

– alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy–egy tanulmányi időszaknak megfelelően – a 

tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 

– ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló zenei gondolatokat 

fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység), 

– segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában (dallamvezetés, forma, 

harmónia, hangnem stb.). 

 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– a funkciós zenei hallás kialakítása,  

– a bécsi klasszikus zene formatani feldolgozása 

– a zeneelmélet általános szabályainak elsajátítása 
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Ajánlott tananyag  

Felhangok, felhangsor. 

Hármashangzatok: 

– felépítésük (alaphang – terchang – kvinthang), 

– elhelyezkedésük a skálában, 

– skálafokok, tonális funkciók 7#, 7b előjegyzésig, dúrban, mollban. 

Hármashangzat–fordítások (alap – szext – kvartszext). 

Négyszólamúság: 

– szűk fekvés, 

– tág fekvés, 

– alaphang–kettőzés, 

– szólamok megnevezése. 

A szólamvezetés alapszabályai. 

Kadenciális lépések (7#, 7b előjegyzésig, dúrban és mollban): 

– autentikus (I–IV, V–I), 

– plagális (I–V, IV–I), 

– összetett autentikus (I–IV–V–I), 

– kibővített összetett (I–V–I–IV–V–I). 

Zárlati domináns: I 4

6
 (V, V7, V87) 

Alapfogalmak: 

– hang, zörej, 

– motívum, frázis. 

Szekvencia, variálás. 

A zenei mondat. 

A periódus (előtag–utótag, egész zárlat–félzárlat). 

Rendhagyó periódus és zenei mondat (terjedelmi, tagoltsági és hangnemi változatok). 

A két– és háromtagúság főbb változatai. 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló a négyszólamúságban tájékozódni, egyszerűbb mintapéldákat diktálás után zongorázni, vagy 

diktálás után lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Összetett autentikus kadencia zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Részletes harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 

 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az előző évre épülve a funkciós zenei hallás tovább fejlesztése.  

– A bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának további megismerése. (menüett, variáció) 

– Tájékozódás az adott zenei anyagban diktálás után. (írás, hallás, zongorázás) 

 

Ajánlott tananyag  

– a mellékhármasok, 

– a dominánsszeptim (D7); 

– triós forma (menüett), 

– variációs forma. 

Funkciórend a bécsi klasszikus zenében (autentikus és plagális lépések; kadenciális, szomszédos, tercrokon, 

kadenciális féllépés). 

– A mellékhármasok funkciói. 

– Az V–VI. és a VI–V. fok kötései. 

– Alaphármasok fűzése (dúrban és mollban, 7#, 7b előjegyzésig). 

Szekvenciák: 
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– autentikus: I–IV–II–V–III–VI + kadencia, 

– plagális: I–V–VI–III–IV–I–II–VI + kadencia. 

A négyeshangzat: a dominánsszeptim: 

– teljes D7 (oldás I–re vagy VI–ra), 

– hiányos D7 (S funkció után). 

A triós forma a bécsi klasszikus zenében (menüett). 

A variáció (kötött, karakter, figurális, szabad). 

 

Követelmény 

Tudjon a tanuló egyszerűbb mintapéldákat diktálás után zongorázni, vagy diktálás után lejegyezni. 

Ismerje fel hallás után a tanult zenei formákat. 

Tudja részletesen elemezni a tanult zenei anyaghoz kapcsolódó zeneművet kottaképről. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (pl. autentikus és plagális szekvenciák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának alapvető jelenségeit, 

– fel hallás után a tanult zenei formákat, 

– fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

A tanuló legyen képes 

– az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti ismereteket az előadásban 

tudatosan alkalmazni, 

– a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

– egyszerűbb zenei anyagban ének–zongora együtt–játékra, 

– diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

– diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy 

négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

– egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen elemezni, 

– az összetett autentikus kadenciát emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás után zongorázni (4#, 4b 

előjegyzésig). 

 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az alábbiak alapján az iskola állítja össze, vagy a helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneelmélet 

Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

Az alapvizsga tartalma  

Írásbeli vizsga 

– Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

– Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

 

Szóbeli vizsga 

– Mintapélda zongorázása diktálás után 

– Formatani elemzés kottakép után. 
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A vizsga értékelése 

Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a négyszólamúság szabályai) 

Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. 

A tanult formai ismeretek alkalmazása. 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam  

 

A továbbképző osztályok tanulói egyéb irányú tanulmányaik mellett is meg akarják őrizni a zenei pálya 

választásának lehetőségét, vagy olyan műfajban (pl. jazz zene) tanulják hangszerüket, melynek tanulását hatékonyan 

egészíti ki a zeneelmélet.  

 

Fejlesztési feladatok 

– A reneszánsz modális harmóniai fordulatok (motetták alapján), a barokk polifon szerkesztésmódok (Bach–

invenciók és –fúgák alapján) megismerése, feldolgozása. 

– A zenei alkotóképesség és szintetizáló képesség fejlesztése. 

 

Ajánlott tananyag 

– alaphármasok szext és kvart–szext fordításai dúrban–mollban, lehetséges kötéseik, kapcsolataik 

– négyes hangzatok (II7, V7) 

– a reneszánsz és barokk stíluskörhöz tartozó szerkesztési formák: homofon, polifon (kánon, imitáció, fúga) stb. 

– a tanult stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres műfajok ismerete: gregorián, orgánum, kánon, trubadúr ének, 

motetta, zsoltár, korál, madrigál, kantáta, mise, oratórium, opera, passió, concerto grosso, prelúdium, fúga, szvit – 

Josquin, Palestrina, Lassus, Purcell, Lully, Monteverdi, Corelli, Vivaldi, D.Scarlatti, J.S.Bach, G.F.Händel művein 

keresztül 

 

Követelmény  

Tudjon a tanuló tájékozódni hallás után a reneszánsz és barokk stílus harmóniai és formatani jelenségeiben. 

Tudjon a tanuló kottából modális harmóniákat, reneszánsz és barokk zenei formákat részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákon zongorázni és/vagy lejegyezni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (plagális szekvenciák, modális példák) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 

 

 

4. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

– a diatonikus összhangzattan,  

– egy–egy jellegzetes alteráció a stíluskörön belül, 

– a bécsi klasszikus stílus körhöz tartozó formatani ismeretek 

 

Ajánlott tananyag 

– négyeshangzatok és fordításaik, szeptim szekvenciák,  

– szubdomináns alterációk (nápolyi szext, mollbeli IV. fok, stb) 

– a szűkített IV. fokú szeptim 

– a szubdomináns alterációk helye és feladata a zárlatban 

– mellékdomináns: I7, II7 

– hangnemi kitérés, moduláció, +1, –1 kivintkör, a váltódomináns 

– a késleltetés helye és szerepe a bécsi klasszikus zenében 

– a bécsi klasszikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek: motívum, frázis, zenei, mondat, 

periódus (előtag–utótag, fél és egész zárlat), két és háromtagú formák, strófikus dal, dalforma, szonáta, variáció, 

szimfónia pl. Haydn, Mozart, Beethoven művein keresztül. 
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Követelmény  

Tájékozódni a bécsi klasszikus stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után. 

Kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni. 

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy lejegyezni 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (szeptim és alterált hangzatokkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 

 

 

5. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

– a romantikus kis formák feldolgozása elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül 

 

Ajánlott tananyag 

– további alterációk a szubdominánsokon (bő – terckvart, bő – szext, bő – kvintszext,) a bő kvintes akkordok és 

vonzataik 

– mellékdominánsok valamennyi fokon és vonzataik 

– modulációk távolabbi hangnemekben (diatonikus, enharmónikus stb.) 

– a romantikus stíluskörhöz tartozó vokális és hangszeres formatani ismeretek pl. Schubert, Schumann, Liszt, 

művein keresztül. 

 

Követelmény  

Tájékozódni a romantikus (korai és késői) stílus harmóniai és formatani jelenségeiben hallás után. 

Részletesen elemezni, kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat.  

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy lejegyezni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 

– Mintapéldák (szeptim hangzatokkal, alterált is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 

 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

– A XX. század alapvető zenei irányzatainak megismerése. 

– Az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása 

 

Ajánlott tananyag 

– a nónakkordok 

– a moduláció és a hangnemek kezelése a XX. sz. elején 

– késleltetések, alterációk szokatlan módjai 

– a harmóniai vonzások átalakulása, átalakítása  

– az eddig tanult zenei anyag készségszintű alkalmazása 

– a XX. századi stíluskörhöz tartozó formatani és harmóniai ismeretek pl. Debussy, Liszt, Puccini, a 2. bécsi iskola, 

Bartók és Kodály művein keresztül. 

 

Követelmény  

Tájékozódjon a tanult XX. századi stílus harmóniai és formatani jelenségeiben. 

Tudja részletesen elemezni kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat.  

A tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákkal zongorázni és/vagy lejegyezni 

 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga: 

– Két példa lejegyzése számozott basszussal, négy szólamban. 
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– Mintapéldák (késleltetésekkel, alterációkkal is) zongorázása 4#, 4b előjegyzésig. 

– A tanult zenei formák felismerése hallás után. 

– Harmóniai és formai elemzés készítése egy addig még nem tanult mű részletéről (kottából). 

 

További ajánlott tananyag évfolyambontás nélkül 

Bárdos L.: Hangzatgyakorló I–II. (EMB Z. 60095/1–2.) 

Dobszay L.: A hangok világa V–VI. (EMB Z. 6458–6459) 

Dobszay L.: Mozart–album hegedűsöknek (EMB Z. 4726, 5946) 

Frank O.: Hangzó zeneelmélet (TK ISBN 963 18, 2378 4) 

Gárdonyi Z.: Elemző formatan (EMB Z. 3995) 

Kesztler L.: Összhangzattan (EMB Z. 1184) 

Ligeti Gy.: Klasszikus összhangzattan (Zeneműkiadó Bp. 1954.) 

Ligeti Gy.: A klasszikus harmóniarend I–II. (Zeneműkiadó Bp. (Hármas–, négyeshangzatok) 1956.) 

Pálfalvi J.: Bach Brandenburgi versenyei (EMB Z. 5971) 

A. Schönberg: A zeneszerzés alapjai (EMB Z. 6248) 

Weiner L.: A hangszeres zene formái (EMB Z. 1082) 

Weiner L.: Az összhangzattan előkészítő Iskolája (EMB Z. 1104) 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia– és formavilágának alapvető jelenségeit, 

– fel hallás után a tanult zenei formákat, 

– fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

A tanuló legyen képes 

– az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti ismereteket az előadásban 

tudatosan alkalmazni, 

– a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

– egyszerűbb zenei anyagban ének–zongora együtt–játékra, 

– diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

– diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal vagy 

négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

– egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után részletesen elemezni, 

– az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat játszani, diktálás után 

zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 

A tanuló ismerje meg 

– a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

– a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach–invenciók és –fúgák alapján), 

– a diatonikus összhangzattant, s egy–egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül, 

– a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül, 

– a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

A tanuló legyen képes 

– a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

– kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

– a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni. 

A tanuló tudja  

– alkalmazni a zenelmélet tárgyban szerzett (formai, harmóniai, dallami) ismereteit  az új, vagy a tanult hangszeres 

darabok elemzése során. 

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

Írásbeli és szóbeli vizsga 

A vizsga feladatait az iskola állítja össze a feladatok alapján vagy a helyi pedagógiai programja alapján hasonló 

követelményszintű feladatsort állít össze. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Zeneelmélet tantárgy 
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Az írásbeli vizsga időtartama minimum 45 perc. 

A szóbeli vizsga időtartama minimum 10 perc. 

 

A vizsga tartalma  

 

Írásbeli vizsga 

– Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

– Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk és tág fekvésben. 

 

Szóbeli vizsga 

– minta példa zongorázása diktálás után 

– Formatani elemzés kottakép után. 

 

 

A vizsga értékelése 

Általános zeneelméleti ismeretek alkalmazása (felhangok, hangközök, akkordok, a négyszólamúság szabályai) 

Zenetörténeti tájékozottság, stílusismeret. 

A tanult formai ismeretek alkalmazása. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jól hangolt zongora, 

Tábla (ötvonalas és sima), 

Jó minőségű audio– és videoberendezés, 

 

 

KAMARAZENE 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene / társasének–tanítás – különösen a nem zenei pályára 

készülő tanulók esetében – az oktató–nevelő munka egyik legfontosabb tevékenysége.  

A kamarazenei attitűd elsajátításához szükséges, hogy a tanuló rendelkezzen olyan személyes (fizikai és érzelmi), 

hangszeres és vokális kompetenciákkal, melyek nélkül a közösségi zenélés hatékony elsajátítása nem képzelhető el. 

A kamarazene tantárgy alá tartozik a 2 fő feletti, tetszőleges összeállítású hangszeres és/vagy vokális szólamokból 

álló együttes.  

 

A kamarazene főtárgyként az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése után, de kötelezően 

választható, vagy választható tantárgyként is tanulható. 

 

A kamarazene tanítás célja feladatai 

Adjon lehetőséget a zene aktív művelésére és a kamarazene–irodalom megismerésére. 

Képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó muzsikusokat. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesztésével járuljon hozzá a 

tanulók személyiségének, egyéniségének formálásához. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak feloldására. 

Fejlessze a zenei hallást, az intonációs készséget, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát. 

Gyakoroltassa rendszeresen a laprólolvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, zeneileg igényes 

megszólaltatására. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni az eltérő létszámú és 

hangszerösszeállítású együttesekről. Törekedjen a művek által a kamarairodalomban fellelhető zenei stílusok, 

műfajok lehető legszélesebb spektrumából választani. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket a kamarazene önálló 

művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására és megszólaltatására. 

 

Fejlesztési feladatok 

A kamarazene–oktatásban az évfolyamok fejlesztési követelményei a résztvevők egyéni tudásszintjétől, a 

hangszeres / vokális szólamok adott tanévre vonatkozó összeállításától függenek ezért minden kamaracsoportra 

érvényes, éves szintekre lebontott fejlesztési követelményeket nem lehet megadni. 

Az alábbiakban a fejlesztési feladatokat a kamarazenélésre jellemző ismeretek és készségek szerint csoportosítva 
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soroljuk fel, avval, hogy a képzés során ezek kialakítása és szintjének fejlesztése a képzés célja. 

 

A társas muzsikálás gyakorlati ismeretei 

– Beintés–leintés. 

– Közös levegővétel és intés. 

– Az „avizó” fogalma, sebességének tempó–meghatározó szerepe. 

– Intés felütéssel való kezdésre. 

– Lassítás, gyorsítás jelzése az intések sűrítésével, ritkításával, az alapegység megváltoztatásával. 

– A kamaraegyüttes elhelyezkedésének szempontjai. 

– A kottaállványok megfelelő magassága. 

 

A kottaképre vonatkozó ismeretek  

– Tájékozódási pontok: zifferek, ütemszámozás, betűjelzések. 

– Generál szünet, tacet, több ütemes szünetek jelzése. 

– Vi–de jel. 

– A másik szólam apró kottával történő megjelenése. 

– Játék partitúrából. 

 

A hangolással, intonációval összefüggő ismeretek 

– A hangolás módja az adott hangszer sajátosságaiból kiindulva 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének hangolása. (C–hangolású illetve transzponáló jellege.) 

– Transzponálás, a transzpozíció fogalma. 

– A saját hangszer és a kamarapartnerek hangszerének intonációs és egyéb jellemzői. 

– A saját hangszer intonációs hibáinak javítási lehetőségei (levegőmennyiség, szájtartás, kéztartás, vonótartás–

módosítás, segéd– illetve tisztítófogások). 

– A vokális intonációban a temperált hangszerekhez való alkalmazkodás elsajátítása 

– A vokális intonáció és az adott előadóterem akusztikai kapcsolata 

– Az akusztikus intonáció alapvető tudnivalói. 

– A hangológép jelzései. 

 

Ritmikai tudnivalók 

– Izo és hetero ritmikus játék szólamon belül és a szólamok között A hemiola értelmezése, játékmódja. 

– Ütemmutató nélküli kotta, bonyolult átkötött ritmusok, komplementer ritmusok. 

 

A zenei stílusokra, műfajokra vonatkozó ismeretek 

– A játszott művek formája, harmóniai világa 

– A játszott művek elhelyezése a zenetörténetben. 

– A disszonancia–konszonancia fogalma, felismerése, megvalósítása. 

– Homofon zene. 

– Polifon zene. 

– Izoritmikus zene. 

– Kánon, imitáció, fúga. 

– Cantus firmus. 

– Consort–muzsika. 

– A leggyakoribb reneszánsz, barokk és klasszikus tánctételek, táncpárok (pavane–gaillarde, gavotte, saltarello, 

intrada, rigaudon, sarabande, musette, bourrée, menüett stb.). 

– Ellenszólam. 

– Basso continuo. 

– A kamarazene–irodalom leggyakoribb műfajai: triószonáta, fúvósötös, vonósnégyes,  stb. 

– A kortárs zene által használt kottagrafikus jelek zenei jelentése 

 

A kamarazenei játékkal összefüggő képességek, készségek fejlesztése 

– Lapról olvasás. 

– A belső hallás fejlesztése. 

– intonációs készség. 

– Az improvizációs készség fejlesztése (reneszánsz és barokk művekben, jazz–zenében). 

– A figyelem megosztása a saját és a többi szólam, illetve az összhangzás közt. 

– Alkalmazkodás a hangképzés, dinamika, karakter, stílus stb. terén. 
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1. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú művek 

megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 

– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– a tanár jelzései alapján hangerőben alkalmazkodni, 

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a disszonancia–konszonancia súlyviszonyaival, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Legalább két, rövid, különböző tempójú, karakterű műből (tételből) álló 6–8 percnyi zenei anyag 

 

 

2. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Homofon, izoritmikus táncok, korálok, egyszerű kánonok, kezdőknek szánt pedagógiai célú művek 

megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

– szükség esetén lebegésmentesen hangot képezni, 

– legalább a hosszan álló harmóniákban, záróakkordokban önállóan intonálni a basszushoz vagy a stabil hangolású 

hangszerhez, 

– disszonanciákat kiemelni a tanár kérésére, 

– a tanár jelzése alapján szólamát – szerepének megfelelően – kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

– eltolt ritmusokat, hemiolákat stb. helyesen hangsúlyozni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– az együttesben szereplő hangszerek hangolásával (C–hangolású vagy transzponáló jellegével), 

– a saját hangszerére jellemző intonációs hibák javítási lehetőségeivel, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, 6–8 perces, különböző tempójú és karakterű művekből (tételekből) álló műsor. 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– megadott hangra önállóan hangolni, 

– hangolni, intonálni a hangológép jelzéseinek megfelelően, 
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– be– illetve leintésre játékát pontosan megkezdeni (felütésre is), és befejezni, 

– be– és leinteni, 

– az avizó, a beintés alapján a helyes tempót azonnal felvenni, 

– biztosan tempót tartani, 

– játék közben új tempót felvenni a partner jelzése alapján, 

– lassítani–gyorsítani a partner jelzése alapján, 

– tempóváltozásokat ő maga is jelezni, 

– intonációs hibáit javítani a tanár jelzései alapján, 

– homofon műben tájékozódni, hiba esetén visszatalálni. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– saját hangszere intonációs jellemzőivel, 

– a különböző ütemfajták ütemsúlyaival, 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

Ismerje 

– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

 

A művészeti alapvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 

Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű vagy tétel koncertszerű bemutatása; Máriássy–Varasdy–Zilcz: 

Bevezetés a társas zenélés gyakorlatába I–II. (EMB), W. A. Mozart: Kürtduók (EMB), Kratochvil, J. K. Triók 

(Supraphon), Máriássy I. R. Reneszánsz művek (EMB 6974) Németalföldi mesterek művei három vagy négy 

hangszerre (Czidra L.) (EMB 8367 EMB 8368), Táncok és kontratáncok (Bali János szerk.) EMB14160, 

Kamaraének–mesterei (EMB 14058/A) nehézségi szintjén. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– árnyalt dinamikák alkalmazása,  

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

3. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, népdalfeldolgozások 

megszólaltatása. 
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Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

– partitúrából játszani, 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 

– segéd– illetve tisztítófogásokat önállóan alkalmazni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– a tanár útmutatásainak megfelelően hangképzésben, dinamikában, artikulációban stb. alkalmazkodni, 

– a disszonanciákat önállóan felismerni, kiemelni és feloldani. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, legalább 8 perces, változatos, lehetőleg ciklikus művet is tartalmazó műsor. 

 

 

4. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Bonyolultabb ritmikájú táncok, többszólamú kánonok, egyszerű polifon művek, népdalfeldolgozások 

megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– együttesével önállóan elhelyezkedni a próba illetve a koncert színhelyén, az akusztikai és egyéb körülményeket 

is szem előtt tartva,  

– folyamatosan, kottahűen lapról olvasni, 

– ütemmutató nélküli szólamban ritmikailag tájékozódni, 

– minimális mértékben díszítéseket improvizálni (reneszánsz, barokk művekben, jazzben), 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– saját hangszerén önállóan tisztítófogásokat keresni és alkalmazni, 

– önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani. 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával. 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 8–10 perces 

műsor.  

 

 

5. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– készségszinten használni az elmúlt négy évben tanult ismereteket. 

– irányítani a kamaracsoport játékát ill. alkalmazkodni az irányításhoz 

– önállóan kijavítani ill. kijavíttatni a felmerülő intonációs problémákat 

– meghallani, felismerni a tempóvétel következtében kialakuló pozitív és negatív zenei folyamatokat 
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– a lapról olvasott anyagban is elhelyezni a helyes artikulációt 

– az adott zenemű stílusához igazodó artikuláció, hangképzés megvalósítására 

– önállóan olvasni a XX.sz.– i kottaképet 

– önállóan kialakítani a barokk díszitéseket 

– önállóan improvizálni megadott zenei anyagra a társai szólamához alkalmazkodva 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból álló legalább 8–10 perces 

műsor 

 

 

6. évfolyam 

 

Ajánlott tananyag 

Szonáták, divertimentók, nehezebb polifon művek megszólaltatása. 

 

Követelmények 

A tanuló legyen képes 

– teljesen önállóan alkalmazkodni a hangképzés, dinamika, stílus, artikuláció stb. terén, 

– teljesen önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, artikulációt stb.  

– az előző évek ismeretanyagának teljesen önálló alkalmazására, „koncertszerű” lapróljátékra 

– kb. félórányi műsort koncentráltan, koncertszerűen végigjátszani 

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával 

 

Az év végi vizsga javasolt anyaga 

– Koncertszerű, különböző stílusú művekből vagy egy hosszabb előadási darabból minimum 10 perces műsor. 

 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– bonyolultabb átkötött ritmusokat, komplementer ritmusokat gond nélkül eljátszani, 

– partitúrából játszani, 

– a helyes intonációt crescendo–decrescendo során is megőrizni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama közt, 

– saját szólamának szerepét önállóan felismerni, annak megfelelően szólamát kiemelni vagy háttérbe helyezni, 

– figyelemmel kísérni az összhangzást is, 

– polifon műben „elúszás” esetén – partitúrából játszva – visszatalálni, 

– saját szólamán belül és a partnerekhez is önállóan intonálni, 

– önállóan kialakítani az adott zenemű stílushű előadásához illő hangképzést, dinamikát, artikulációt stb.  

 

A tanuló legyen tisztában 

– a játszott művek stílusával, műfajával, formájával, 

– az együttjátszó hangszerek intonációs és egyéb jellemzőivel, 

– az akusztikus intonáció alapvető tudnivalóival. 

 

Ismerje 

– az egyes tételtípusok jellegzetességeit.  

 

A művészeti záróvizsga követelményei 

 

A vizsga részei 

A vizsga gyakorlati vizsgarészből áll. 

 

A vizsga tantárgya és időtartama 
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Kamarazene főtárgy  

„A” tagozat: minimum 10 perc 

 

A vizsga tartalma 

Két különböző stílusú és karakterű kamaramű koncertszerű bemutatása. A játszott művek tükrözzék a 6. évfolyamon 

elvárható nehézségi szintet; Devienne, F. Triók Op.21, Buxtehude: Laude Sion – kantáta, Gabrielli: Five Ricercar, 

Mihály A.: Kis toronyzene, Scheidt, Brass quintets I–II, Locatelli Triószonáták Op.5, Haydn Divertimentók, Mozart 

Négykezes szonáták, Brahms: Waltzer, Kerényi: Társasének nehézségi szintjén. 

A vizsgaanyagot lehet kottából játszani. 

 

A vizsga értékelése  

– megfelelés az előírt követelményeknek, 

– helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

– hangszerkezelés, 

– technikai felkészültség, 

– állóképesség.  

– hangképzés, 

– intonáció, 

– a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

– artikulációk és díszítések alkalmazása, 

– helyes ritmus és tempó, 

– speciális technikai elemek alkalmazása 

– árnyalt dinamikák alkalmazása,  

– változó tempók önállóan és együttesben, 

– a vibrato helyes alkalmazása, 

– előadásmód, 

– alkalmazkodóképesség, 

– szép, érthető szövegmondás (vokális kamarazene) 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

A tanulandó művek stílusának, műfajának megfelelő, jól hangolt billentyűs hangszer (zongora, csembaló, spinét, 

esetleg elektromos hangszer). 

Kottaállványok. 

Hangológép. 

Metronóm. 

 

 

ZENEKAR 

 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfokú és a továbbképző 

évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás felhasználásával – érzelmileg 

gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és technikai eszközöket 

használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

 

A zenekari foglalkozások feladatai 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 

A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális–horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes hangszerkezelés 

kialakítása, egységesítése. 
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A zenekari munkában a fejlesztési cél és feladat az együttes fajtájától, az adott hangszer–összeállításra íródott/átírt 

repertoártól, valamint az együttesben résztvevők egyéni tudásszintjétől függ. 

A játszandó művek kiválasztásánál fokozott figyelmet kíván az egyes részfeladatok (szólamok) megfelelő szintű 

megvalósítása, gondosan mérlegelve a befektetett időt, energiát, s a munka közben megőrzendő játékkedvet, mert 

ez alapvető feltétele az egész mű minőségi megszólaltatásának, a magasabb értékű esztétikai szint elérésének 

A „klasszikus” összeállítások (vonós–, fúvószenekar) mellett a helyi igényeknek, lehetőségeknek megfelelően 

számtalan hangszeres összeállítás működhet eredményesen, e miatt éves szintre lebontott egységes fejlesztési 

követelményeket nem lehet megadni.  

 

A megjelölt fejlesztési követelményeket elsősorban a közös zenekari játék kialakítására és fejlesztésére jellemző 

ismeretek és készségek szerint három csoportra bontva ( összevont évfolyamok) soroljuk fel. 

 

Kezdő   1–2. évfolyam (    –14 éves korig) 

Középhaladó  3–4. évfolyam (12–18 éves kor) 

Haladó   2–6. évfolyam (16–22 éves kor) 

 

 

Kezdő csoport 

 

Fejlesztési feladatok 

– A helyes zenekari ülés kialakítása. 

– Egymásra figyelés, alkalmazkodás. 

– Hosszú és rövid hangok. 

– A szólamon belüli frazeálás betartása. 

– Zenekari hallásfejlesztés, többszólamúság. 

– Tempóvétel, tempótartás. 

– Dinamikai folyamatok kialakítása. 

– A zenekari kommunikáció kialakítása (a karnagy és a zenekar, illetve a zenekari szólamok között). 

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Apáthy: Fúvószenekari iskola I. (Baranya Megyei Művelődési Központ) 

Barnes: Kis virtuóz 

Csajkovszkij: Chanson triste (Népművelési Intézet, Budapest) 

Csajkovszkij: Diótörő – részlet (Carl Fischer New York) 

Czidra: XVII. századi magyar táncok 

Gyermekdalok (Apáthy feld.) 

Lijnshooten: Suit uit het Antwerpse Dansboek (Molenaar) 

Orosz album: Első lépések (Pervie Sagi) (Moszkva) 

Purcell: Air & Marsch (Bourne Co. New York, USA) 

Susato: Pavane 

Wagner: Das Blasorchester I. (Pro musica Verlag Leipzig – Berlin) 

Watz: Acht Bläzersätze alter Meister (Rundel) 

Watz: Premier (Rundel) 

 

Vonószenekar 

Decsényi: Kati dalai ((EMB Z. 8279) 

Decsényi: Népdal (EMB 12362) 

Zempléni: Zenés utazás (YFE 002) 

Vivaldi: C–dúr csellóverseny (EMB Z. 12048, Z. 12049/szólamok) 

Vivaldi: d–moll concerto (EMB Z. 6538, Z. 6539/szólamok) 

Renaissance és barokk táncok, kórusok, korálok 

 

Gitáregyüttesek  

Gitárduók kezdők számára (Mosóczi M.) „Kezdők muzsikája” (EMB 8805) 

44 Könnyű duett két gitárra (Benkő D.) „Régi kamarazene” (EMB 8819) 

Staak, P. van der: 9 Easy Guitar Quartets (Broekman und Peppel Amsterdam Nr. 873) 

 

Követelmény 
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A különböző hangszercsoportoknak megfelelő hangszerkezelés egységesítése, a zenekari ülésmódból adódó 

helyes hangszertechnikai mozgások kialakítása. 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 10–12 perces nyilvános bemutató. 

 

 

Középhaladó csoport 

 

Fejlesztési feladatok 

– Az eddig tanult ismeretek, készségek fejlesztése, adott esetben önálló használata 

– A zenekari hangzás iránti igényesség kialakítása, alkalmazása. 

– Dinamikai és ritmikai folyamatok árnyalása, fejlesztése. 

– A tempóvétel és –tartás differenciálódása. 

– A zenekari kommunikációs lánc tudatosításának elkezdése. 

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Apáthy: Fúvószenekari iskola II–III. évfolyam (Baranya Megyei Művelődési Központ) 

J. S. Bach: 6 Choral (Molenaar) 

Balázs: Gyermekrajzok (EMB) 

Balázs: Négy kép (EMB) 

Bartók: Gyermekeknek (Népművelési Propaganda Iroda, illetve Boosey & Hawkes)  

Bizet – Scsedrin: „Carmen”  

Cser: Csongrádi dalok 

Händel: Largo (Rundel) 

Händel: Lascia ch’io piango 

Haydn: Szent Antal Choral (Ph. Grosch Verlag München) 

Lully: Balletto (Wilhelm Halter Verlag Karlsruhe) 

Orosz album: Első lépések II. (Moszkva) 

Susato: Renaissance suite (Rundel) 

Purcell: Trombitaszó és ária (Boosey & Hawkes) 

Purcell: Győzelmi ének az Arthur király című operából (Bourne Co. New York, USA) 

Wagner: Das Blasorchester II. (Pro musica Leipzig – Berlin) 

 

Vonószenekar 

J. S. Bach: Bauern–Kantate (Parasztkantáta) (Peters 11693) 

Bartók: Erdélyi táncok (Darvas feldolg.) (EMB Z. 4329) 

Beethoven: 12 kontratánc (Breitkopf B. 253) 

Csajkovszkij – Weiner: Chanson triste (EMB Z. 3202) 

Farkas F.: Musica Serena (EMB Z. 12615) 

Farkas F.: Négy tánc a Vietórisz–kódexből (EMB Z. 5834) 

Händel – Maros: Kis szvit (EMB Z. 3105) 

Mozart: Sinfonietta (EMB Z. 2409) 

Rózsavölgyi: Első magyar társastánc (Doblinger D. 11316, 11317/szólamok) 

Sugár: Rondó zongorára és ifjúsági zenekarra (EMB Z. 1784) 

 

Gitáregyüttesek  

Hume,T: Két trió (EMB 13721) 

Régi angol muzsika két gitárra (Mosóczi M) „Musica per chitarra” (EMB 8564) 

Régi francia muzsika két gitárra (Mosóczi M.) „Musica per chitarra” (EMB 8900) 

 

Követelmény 

A közös alkalmazkodás képességének kialakítása. 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 15–30 perces nyilvános hangverseny. 

 

 

Haladó csoport 
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Fejlesztési feladatok 

– Az eddig tanult ismeretek, készségek további fejlesztése. 

– A zenekari rubato játékmód elsajátítása. 

– A zenekari kommunikációs lánc tudatos alkalmazása. 

 

Ajánlott tananyag 

Fúvószenekar 

Albinoni: Adagio (Molenaar) 

J. S. Bach: Prelúdium és fúga, B–dúr (Warner Bros New York) 

J. S. Bach: Fantázia (William Allen Music, USA) 

J. S. Bach: Sinfonia (Molenaar) 

Bartók: Este a székelyeknél (Kliment) 

Bartók: Erdélyi táncok (Népművelési Intézet) 

Bogár: Székely legényes (Népművelési Intézet) 

Balázs: Musica piccola (EMB) 

Balázs: Előjáték (EMB) 

Corelli: Adagio (Studio P/R Indiana, USA) 

Debussy: A kis néger 

Debussy: Kis szvit 

Eördögh J.: Kis nyitány (Népművelési Intézet) 

Eördögh J.: Magyar nyitány (Népművelési Intézet) 

Hidas: Capriccio (EMB) 

Hidas: Vidám zene (EMB) 

Hidas: Concertino 

Hidas: Szvit (EMB) 

Hidas: Fantázia és fúga (EMB) 

Hidas: Népdal szvit III. (EMB) 

Händel: Tűzijáték szvit (különféle tételek más–más feldolgozása) 

Händel: Vízi zene (különféle tételek más–más feldolgozása) 

Erkel: Fegyvertánc (Népművelési Intézet, Pécs) 

Kodály: Intermezzo a Háry–szvitből (Népművelési Intézet) 

Kodály: Toborzó (Népművelési Intézet) 

Kodály: Kállai kettős (Népművelési Intézet) 

Ujj Viktor G.: Két zenekari etűd (Népművelési Intézet) 

Zempléni: Változatok egy Stravinsky–téma nyomán (kézirat) 

 

Vonószenekar 

Albinoni: Sonata à Cinque (Boosey & Hawkes B&H 17393, 11663/szólamok) 

J. S. Bach: Andante (Rózsavölgyi 6103, 6104) 

Bartók: Két román tánc op. 5 (Rózsavölgyi 6376) 

Corelli: Karácsonyi concerto grosso (Peters 11351) 

Händel: Concerto grosso op. 6 no. 8 (Peters 938 HW 30) 

Händel: Vízizene (Dvfm 4207) 

 

Gitáregyüttesek  

Domeniceni, C.: 4 darab 4 gitárra (Edition margaux em. 4005) 

Farkas F.: Musique de Ugrócz (Ed. musicali Ancona, Milano) 

Joplin, S.: Ragtime – Két darab két gitárra (Fodor F.) „Musica per chitarra” (EMB 12496) 

 

Követelmény 

Önálló kamarazenekari játék kialakítása. 

 

Az év végi meghallgatás anyaga 

– Év végi meghallgatás: 25–40 perces nyilvános hangverseny 

 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 
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– a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 

– az alapvető zenekari játékmódokat, 

– az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 

Legyen képes 

– szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében betöltött funkciója 

szerint eljátszani, 

– a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt–játékra irányítani figyelmét, 

– a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 

Tudja alkalmazni 

– az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 

– a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet, a többszólamúságra, a dinamikai és ritmikai folyamatok 

árnyalására, a tempóvétel és –tartás differenciálására, 

– a zenekari kommunikációs lánc (karnagy–zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 

 

Továbbá  

A tanuló legyen képes 

– felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

– részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

Alkalmazza tudatosan 

– a zenekari kommunikációs láncot, 

– a zenekari rubato játékot. 

 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Az együttes működéséhez szükséges hangszerek 

A létszámhoz igazodva kottapultok, karfa nélküli székek. 

Felvételek készítéséhez (a produkció értékeléséhez) audio– és videofelvevő és –lejátszó. 

 

 

KÓRUS 

 

A kórus tantárgy oktatásának célja, olyan pozitív élménynyújtás, amely a tanulók zenei és közösségi élményhez 

juttatásával hat az emberi kapcsolatokra és ezen keresztül az egyén személyiségfejlődésére. 

 

A kórusfoglalkozás feladatai 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 

– hallását, 

– ritmusérzékét, 

– tempó– és dinamikai érzékenységét, 

– hangszínek iránti igényét, 

– kottaolvasási készségét, 

– zenei memóriáját, 

– zenei ízlését, 

– stílusérzékét, 

– formaérzékét, 

– hangképző– és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

– az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

– a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 

Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból is. 

 

A zeneiskolai kórus tantervben az egyedi személyi, korosztályi összetétel és a különböző tudásszintek miatt nem 

lehet egységes, évfolyamokra lebontott követelményeket meghatározni. 

A felsorolt feladatok a fejlesztési területeket spirálisan jelölik avval, hogy az eredmények mindig a konkrét művek 

előadásában teljesülnek. 

 

Fejlesztési feladatok 

– az aktív éneklési kedv felkeltése, az éneklési kultúra kialakítása, továbbfejlesztése.  
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– a együtthangzás megvalósítása, a harmonikus hallás és formaérzék fejlesztése, 

– a résztvevők korosztályától, egyéni tudásától függően kánonok, két–, háromszólamú egynemű karok igényesebb 

három és négyszólamú művek, vegyeskari művek megszólaltatása 

– hangképző és intonációs gyakorlatok a kórus tiszta, egységes, szép hangzásának kialakítására 

– a szólamok ritmikailag pontos, dallamilag hibátlan megtanulása megfelelő formálással, szövegejtéssel, 

– a zene akusztikai összefüggéseinek ismeretében a tiszta intonáció énekkari gyakorlatának megvalósítása.  

– kiegyenlítettség az egyes szólamok és a kórus egésze között: 

– hangszín–kultúra fejlesztése, az  intonációs különbségek felismerése, javítása 

– az egységes, kultúrált énekkari hangyás megteremtése. 

 

Követelmény 

A kórus 

– tudjon a kórusvezetővel együttműködni  

– a dallamot a vezényléssel kapott instrukcióknak megfelelően formálni 

– tudjon, tisztán, pontos szövegmondással, a mű érzelmi tartalmának megfelelő kifejező előadással énekelni.  

–  szereplés során az énekkar valamennyi tagja legyen képes képességei legjavát nyújtani  

 

Ajánlott tananyag 

Agócsy – Irsai: Énekeljünk–muzsikáljunk 

Ars musica kötetek (Möseler Verlag Wolfenbüttel und Zürich) M52031–52035 

Bartók Béla kórusművei (27 egyneműkar) 

Bárdos Lajos: 20 és 40 egyneműkar 

Bárdos Lajos: Kicsinyek kórusa I–IV. 

Bárdos Lajos:  Vegyeskarok 

B. Horváth Andrea:  Ünnepeljünk! (Nemzeti Tankönyvkiadó) 

Botka Valéria – Csányi László: Gyermekkarok I–IV. 

Chor Aktuell – Ein Chorbuch für Gymnasien (Gustav Bosse Verlag 1983) 

Csányi László:  Gyermekkórusok kótáskönyve 

Egyházi karénekeskönyv I–II. (Kiadja: Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya) 

Eszterházy Pál: Harmonia Caelestis 

Forrai Miklós: Duettek I–II. 

Forrai Miklós: Ezer év kórusa 

Forrai Miklós: Öt évszázad kórusa 

Gastoldi:  3 balletti 

Kánongyűjtemények: 25 angol kánon 

Bárdos:  77 kánon 

Haydn:  Kánonok 

Mozart:  30 kánon 

Péter József:  165 kánon 

Kerényi M. György:  Énekiskola – Társasének IV. 

Kodály Zoltán: Bicinia Hungarica I–IV. 

Kodály Zoltán: Gyermek– és nőikarok 

Kodály Zoltán: Vegyeskarok 

Liber usualis (gregorián dallamok gyűjteménye) 

Mozart:  6 noktürn 

Nádasdy Kálmán:  Társas énekek 

Schola cantorum I–XIII. (Fodor Ákos) 

Szőnyi E.:  Biciniumok 

 

Kardos Pál:  Kórusnevelés, kórushangzás 

Kodály Zoltán:  Énekeljünk tisztán 

Párkai István:  Modern kórusetűdök 

 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

– fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

– „vezénylésre” énekelni. 
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A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 

– helyes légzéstechnikával, 

– tiszta intonációval, 

– pontos ritmusban, 

– érthető szövegmondással, 

– helyes tempó– és dinamikai választással, 

– művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni szólamát. 

 

Rendelkezzék 

– jó kottaolvasási kézséggel, 

– zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes kórushangzás 

megteremtését. 

 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő akusztikájú, hangszigetelt, szellőztethető, csoportos oktatásra alkalmas tanterem, jó minőségű, jól 

hangolt zongorával. 

Ötvonalas tábla. 

Felvételek készítéséhez és lejátszásához használható audióvizuális eszközök. 

Metronóm, hangvilla, kottaállvány. 

Ajánlott a kórus színpadi megjelenését emelő egységes formaruha. 

 

 

VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

EGYHÁZZENE 

 

Az egyházzene komplex tantárgy, mely több műveltségterületet – Bibliaismeret, Liturgikus ismeretek, 

Népének, Gregorián, Egyházzene–irodalom és zenei ismeretek – foglal magába. 

A program célja az európai egyházzene megismertetése, illetve olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása, 

amelyek felkészítik a tanulót egy liturgikus alkalmon, vagy egyházzenei hangversenyen való részvételre, szélesítik 

látókörét, bővítik zenei ismereteit. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Bevezetés az egyházzenébe, a gregorián, a középkor, reneszánsz és kora–barokk egyházi zene vázlatos története az 

egyházzene–irodalom szemelvényein keresztül. Vázlatos népének–történet a felsorolt korszakokból. Bibliaismereti 

tanulmányok az előforduló zenei részletek szövegeinek tükrében. 

 

Ajánlott tananyag 

Gregorián:  

– a gregorián ének kialakulása, elnevezése, jellemzői, lejegyzése, énekfajtái, liturgiában betöltött szerepe. 

Egyházzene–irodalom: 

– szolmizáció keletkezése, 

– a többszólamúság kezdeti formái, 

– Ars Antiqua (13. század), 

– a reneszánsz zenéje: a reneszánsz kezdetei: az Ars Nova művészete (14. század),  

Németalföld művészete (15. század), a klasszikus vokálpolifónia (16. század), 

– barokk stílus kialakulása, jellemzői (17. század) 

 

Liturgikus ismeretek: 

– a liturgia alapvető formái, annak elemei, 

– az egyházi év felépítése, szerkezete, a főbb ünnepek, 
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– a mise felépítése, 

– a protestáns istentiszteletek, 

– a liturgikus alkalmakon való részvétel és viselkedés alapvető szabályai. 

 

Népének: 

– Az egyházzene–irodalomhoz, ill. az egyházi évhez kapcsolódó felekezeti anyag. 

 

Követelmény 

– Az egyházzene–irodalom alapvető fogalmainak ismerete,  

– 4 népének elsajátítása a saját felekezet repertoárjának ajánlott énekei közül, 

– Az egyházi év saját felekezet szerinti felépítésének ismerete, 

– Az év közben előforduló zenei szemelvények hallás utáni műfaji felismerése. 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra az éves anyagból 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Az egyházzene történetéből az érett barokk, a klasszika, a romantika, a XX. század és a kortárs korszakok vázlatos 

története az egyházzene–irodalom szemelvényein keresztül. Vázlatos népének–történet a felsorolt korszakokból. 

Bibliaismereti tanulmányok az előforduló zenei részletek szövegeinek tükrében. 

 

Ajánlott tananyag  

Egyházzene–irodalom: 

– Bach és Händel művészete (kitekintés néhány kortárs szerzőre), 

– a bécsi klasszika egyházzenei jelentősége, 

– a romantika zenéje, 

– ismerkedés a századforduló és a 20. század első felének főbb zenei stílusirányzataival, 

– kortárs zene. 

 

Liturgikus ismeretek: 

– a liturgikus öltözékek, 

– a liturgikus színek, 

– a zsolozsma imaórái. 

 

Népének: 

– Az egyházzene–irodalomhoz, ill. az egyházi évhez kapcsolódó felekezeti anyag. 

 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. (Editio Musica, 1993.) 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? (Zeneműkiadó, 1981.) 

Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban. (Zeneműkiadó, 1987.) 

Wilson, Andrew – Dickson: Cantate Domino. A kereszténység zenéje. A gregoriántól a gospelig. A magyarországi 

nagyegyházak zenéjének története. (Gemini, 1992.) 

Gülke, Peter: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok. A középkor zenéje. (Zeneműkiadó, 1979.) 

Brown, Howard M.: A reneszánsz zenéje. (Zeneműkiadó, 1980.) 

Palisca, Claude V.: Barokk zene. (Zeneműkiadó, 1976.) 

Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. (Zeneműkiadó, 1977.) 

Dobák Pál: A romantikus zene története. (Tankönyvkiadó, 1983.) 

Salzman, Eric: A 20. század zenéje. (Zeneműkiadó, 1980.) 

Fábián Imre: A huszadik század zenéje. (Gondolat, 1966.) 

Kókai Rezső – Fábián Imre: Századunk zenéje. (Gondolat, 1967.) 

Miért szép századunk zenéje? Szerkesztette Kroó György. (Gondolat, 1974.) 

Várnai Péter: Oratóriumok könyve. (Zeneműkiadó, 1972.) 

 

Követelmény 

Az egyházzene–irodalom alapvető fogalmainak ismerete. 

Négy népének elsajátítása a saját felekezet repertoárjának ajánlott énekei közül. 

A  liturgikus öltözékeinek, színeinek ismerete. 

Az év közben előforduló zenei szemelvények hallás utáni műfaji felismerése. 
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Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra az éves anyagból 

 

 

Követelmények az alapfokú évfolyamok elvégzése után: 

A tanuló ismerje: 

– a liturgia alapvető formáit, annak elemeit 

– az egyházi év felépítését, szerkezetét, a főbb ünnepeket, a liturgikus színeket 

– a liturgikus öltözékeket 

– a mise felépítését 

– a zsolozsma imaóráit 

– a protestáns istentiszteleteket 

– a liturgikus alkalmakon való részvétel és viselkedés alapvető szabályait 

– a történelmi egyházak által meghatározott, ún. műveltségi népénekanyagot 

– az énekeskönyvben szereplő gregorián tételeket, illetve párhuzamokat 

– népénekeket, 

– a kvadrát kottát olvasni, az alapvető neumákat 

– az egyházzene történetéből a gregorián, reneszánsz és barokk történetét 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

Javasolt az elvégzett anyag elmélyítése érdekében egyházzenei hangversenyek, liturgikus alkalmak látogatása, 

valamint a körzetben található iskolák működő egyházzene csoportjaival közös órák szervezése. A Bibliaismeret és 

Liturgikus ismeretek óráira szakemberek (pap, lelkész, hittan tanár) meghívása lehet indokolt. 

A továbbképző négy évfolyama során a tanuló kottából ismerje a műveltségi anyagból az alább felsorolt énekeket. 

Egyéb felekezet esetében a tanár mérlegelje saját ismeretei alapján a népének követelményeket. 

 

Népénekek: 

Evangélikus: 40, 42, 44, 47, 52, 54, 57, 58, 72, 76, 80, 96, 101, 108, 109, 113, 115, 116, 121, 131, 132, 136, 150,  

151, 152, 157, 158, 161, 185, 188, 189, 198, 200, 208, 213, 215, 222, 229, 231, 232, 233, 235, 254, 255, 260, 263, 

266, 274, 276, 279, 280, 286, 291, 308, 331, 336, 337, 346, 357, 359, 361, 365, 369, 371, 378 379, 388, 389, 402, 

405, 412, 417, 422, 423, 431, 443, 493, 503, 512. 

 

Katolikus: 3, 6, 7, 22, 25, 26, 28, 30, 37, 41, 43, 54, 59, 63, 67, 82, 98,100, 105, 126, 128, 142, 149, 157, 161, 162, 

165, 168, 169, 189, 190, 219, 221, 222, 224, 226, 234, 287, 352, 358. 

 

Református: 6, 8, 23, 25, 32, 33, 34, 38, 40, 42, 47, 50, 65, 66, 68, 77, 80, 84, 89, 90, 96, 99, 105, 130, 134, 135, 

138, 150, 151, 161, 165, 167, 171, 174, 185, 192, 205, 215, 217, 220, 225, 226, 234, 241, 251, 254, 255, 256, 263, 

265, 272, 274, 276, 294, 296, 299, 301, 303, 312, 315, 316, 318, 326, 329, 337, 341, 342, 343,345, 370, 373, 380, 

390, 434, 447, 459, 475, 483, 485, 500, 503, 511, 512. 

 

B. Műveltségi anyag: 

Evangélikus: 40, 57, 131, 150, 161, 188, 200, 254, 291, 361. 

Katolikus: 6, 8, 28, 41, 67, 100, 105, 130, 190, 191. 

Református: 42, 68, 90, 150, 161, 225, 254, 256, 286, 380. 

 

3. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A gregorián és a középkori egyházzene 2. évfolyamon megszerzett ismereteinek bővítése, főként a gyakorlati zenei 

részre helyezve a hangsúlyt. 

 

 

Ajánlott tananyag 

– Zsoltártónusok, 

– egyszerűbb gregorián misetételek (Missa Mundi), 

– a gregorián hangjegyírás vázlatos története, 

– a gregorián ének műfajai, 

– zsidó liturgikus dallamok, 
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– bizánci énekek, 

– homofónia és polifónia, vokális és instrumentális zene fogalma, 

– a középkori többszólamúság egyszerűbb darabjai, 

– zenei műfajok, formák, művek hallás utáni felismerése, darabok elemzése, 

– a felekezetek alapvető istentiszteleti anyaga, 

– 10 népének elsajátítása az ajánlott énekek közül, 2 az ún. műveltségi anyagból, 

– lapról olvasás: az énekeskönyvek dallamaiból (Éneklő Egyház, Evangélikus Énekeskönyv, Református 

Énekeskönyv) és könnyű gregorián tételek kvadrát kottából, 

– népének történet – az évfolyami egyházzene–irodalom anyag korszakához kapcsolódóan. 

 

Dobszay László: A gregorián ének kézikönyve. (Editio Musica, 1993.) 

Rajeczky Benjamin: Mi a gregorián? (Zeneműkiadó, 1981.) 

Escigno, E. – Garavaglia, R.: A keresztény és világi ének a középkorban. (Zeneműkiadó, 1987.) 

Wilson, Andrew – Dickson: Cantate Domino. A kereszténység zenéje. A gregoriántól a gospelig. A magyarországi 

nagyegyházak zenéjének története. (Gemini, 1992.) 

Gülke, Peter: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok. A középkor zenéje.( Zeneműkiadó, 1979.) 

Brown, Howard M.: A reneszánsz zenéje. (Zeneműkiadó, 1980.) 

Palisca, Claude V.: Barokk zene. (Zeneműkiadó, 1976.) 

Fank Oszkár: Formák, műfajok a barokk és klasszikus zenében. A szerző magánkiadása. Budapest 1996.  

Rosen, Charles: A klasszikus stílus. Haydn, Mozart, Beethoven. (Zeneműkiadó) 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra az éves anyagból 

 

4. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A reneszánsz és kora–barokk egyházzene, a 2. évfolyamon megszerzett ismereteinek bővítése, főként a gyakorlati 

zenei részre helyezve a hangsúlyt. 

 

Ajánlott tananyag  

– Recitált Magnificat (magyar nyelven, tetszés szerinti zsoltártónuson), 

– egyházi műfajok: mise, motetta, 

– kétszólamú reneszánsz és kora–barokk vokális és instrumentális művek megismerése, előadása, 

– zenei műfajok, formák, művek hallás utáni felismerése, darabok elemzése, 

– a kereszténység története a Reformációig, 

– a keresztény/keresztyén liturgia alapvető elemei, 

– 10 népének elsajátítása az ajánlott énekek közül, 2 az ún. műveltségi anyagból, 

– lapról olvasás: az énekeskönyvek dallamaiból (Éneklő Egyház, Evangélikus Énekeskönyv, Református 

Énekeskönyv), 

– népének történet – az évfolyami egyházzene–irodalom anyag korszakához kapcsolódóan, 

– az orgona liturgikus funkciója. 

 

Dobszay László:  A zsolozsma 

Barsi Balázs:  A liturgikus év 

Dobszay László:  Bevezetés a gregorián énekbe (középfokra) 

Dobszay László:  A magyar egyházzene–történet forrásai 

Szendrei Janka: A himnusz 

Dobszay László: Latin–magyar himnárium 

Papp Anette: A graduál–antifónák középkori kapcsolatai 

Dobszay László: A római mise énekrendje 

Schmelowsky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába 

Dobszay László: Ólatin liturgiák énekei 

Szendrei Janka:  Az alleluja 

Dobszay László:  Az antifona 

Szendrei Janka:  A responsorium 

Dobszay László (szerk.): Gregorián példatár 

Dobszay László:  Psalmorum Melodia 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 
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– Összefoglaló óra az éves anyagból 

 

5. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Az érett barokk és klasszikus korszak egyházzenéjének 3. évfolyamon megszerzett ismereteinek bővítése, főként a 

gyakorlati zenei részre helyezve a hangsúlyt. 

 

Ajánlott tananyag  

– A graduál műfaja, 

– kétszólamú érett barokk és klasszikus vokális és instrumentális művek megismerése, előadása, 

– kánonok és quodlibetek éneklése, 

– zenei műfajok, formák, művek hallás utáni felismerése, 

– a kereszténység története a Reformációtól, 

– az istentiszteleten, misén kívüli egyéb szertartások liturgiáinak jellemzői, 

– a hazai énekeskönyvek tartalma, használata (Éneklő Egyház, Evangélikus Énekeskönyv, Református 

Énekeskönyv) 

– 10 népének elsajátítása az ajánlott énekek közül, 2 az ún. műveltségi anyagból, 

– lapról olvasás: az énekeskönyvek dallamaiból (Éneklő Egyház, Evangélikus Énekeskönyv, Református 

Énekeskönyv), 

– népének történet – az évfolyami egyházzene–irodalom anyag korszakához kapcsolódóan, 

– az orgona fő részei. 

 

Dobszay László:  A zsolozsma 

Barsi Balázs:  A liturgikus év 

Dobszay László:  Bevezetés a gregorián énekbe (középfokra) 

Dobszay László:  A magyar egyházzene–történet forrásai 

Szendrei Janka: A himnusz 

Dobszay László: Latin–magyar himnárium 

Papp Anette: A graduál–antifónák középkori kapcsolatai 

Dobszay László: A római mise énekrendje 

Schmelowsky Ágoston: Rövid bevezetés a zsidó liturgiába 

Dobszay László: Ólatin liturgiák énekei 

Szendrei Janka:  Az alleluja 

Dobszay László:  Az antifona 

Szendrei Janka:  A responsorium 

Dobszay László (szerk.): Gregorián példatár 

Dobszay László:  Psalmorum Melodia 

 

Év végi vizsga ajánlott anyaga 

– Összefoglaló óra az éves anyagból 

 

6. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

A romantikus, XX. századi és kortárs egyházzenének 2. évfolyamon megszerzett ismereteinek bővítése, főként a 

gyakorlati zenei részre helyezve a hangsúlyt. 

 

Ajánlott tananyag  

– Az egyház jelképei, 

– zenei műfajok, formák, művek hallás utáni felismerése, 

– kétszólamú romantikus, XX. századi, kortárs vokális és instrumentális művek megismerése, előadása, 

– a hazai énekeskönyvek tartalma, használata (Éneklő Egyház, Evangélikus Énekeskönyv, Református 

Énekeskönyv) 

– 10 népének elsajátítása az ajánlott énekek közül, 2 az ún. műveltségi anyagból, 

– lapról olvasás: az énekeskönyvek dallamaiból (Éneklő Egyház, Evangélikus Énekeskönyv, Református 

Énekeskönyv), 

– népének történet – az évfolyami egyházzene–irodalom anyag korszakához kapcsolódóan, 

– az orgona felépítésére és ápolására vonatkozó alapvető tudnivalók. 
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Dobszay László: Az antifona 

Szendrei Janka: A responsorium 

Dobszay László (szerk.): Gregorián példatár 

Dobszay László: Psalmorum Melodia 

Dobszay László: Responsoria de Psalmista 

Szendrei Janka: A Verbum caro responzóriumtípus 

O. Lassus: (Közr.: Soós András) Nyolc Magnificat  

J. J. Fux: (Közr.: Soós András) Ádventi Offertoriumok 

A. Lotti: (Közr.: Soós András) Mise–tételek 

B. Resinarius: (Közr.: Soós András)  Responzóriumok 

(Közr.: Soós András) Polifón vesperás–zsoltárok és antifonák a Rhau–gyűjteményből 

G. Dufay: (Közr.: Szendrei Janka) 15 himnusz 

(Közr.: Soós András) Középkori angol carolok 

G. P. Palestrina: (Közr.: Soós András) Himnuszok 

(Közr.: Mezei János)  Korai polifónia I. –  

Cl. Goudimel: (Közr.: Bódiss Tamás) Négyszólamú zsoltárok I–II. 

J. H. Schein: (Közr.: Dobszay László) 18 karácsonyi korál 

(Közr.: Soós András) Kétszólamú reneszánsz kórustételek 

(Közr.: Dobszay L. és Mezei J.) Bicinia sacra 

T. L. de Victoria: (Közr. Kovács A.) Motetták 

J. H. Schein: (Közr. Dobszay László) Korálok az egész évre 

G. J. Werner: (Közr.: Dobszay Ágnes) Polifon himnuszok  

(Közr.: Dobszay László) Vademecum. Egyházzenészek útikönyve 

(Közr.: Kamp S. és Kovács A.) Romantikus egyházi kórusművek – Liszt és Reger 

G. P. da Palestrina (Közr.: Kovács A.) Húsz motetta  

A magyar népének népzenei felvételeken (Közr.: Dobszay László és Németh István) 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után: 

 

Az alapfok követelményein túl: 

A tanuló tudja: 

– a zsoltártónusokat 

– az egyszerűbb gregorián misetételeket (Missa Mundit) 

– az egyházzene történetének legfontosabb stílusait 

– az orgona fő részeit és liturgikus funkcióját 

A tanuló tudjon: 

– zongorán, orgonán népéneket kísérni 

– a szkóla, illetve énekkar tagjaként nyilvánosan szerepelni,  

A tanuló ismerje: 

– a keresztény/keresztyén a liturgia alapvető elemeit 

– a felekezetek énekrepertoár fő műfajait 

– a felekezetek alapvető istentiszteleti énekanyagot 

– az egyház jelképeit 

– a kereszténység történetének jelentősebb fordulópontjait évszámmal 

– egyéb szertartások liturgiáinak jellemzőit 

– a hazai énekeskönyvek tartalmát és használatát 

– az alapfokon meghatározott népénekeket,  

– a népének történetet vázlatosan 

– a gregorián ének műfajait 

– a gregorián hangjegyírás vázlatos történetét 

A tanuló tudjon: 

– egy zsidó liturgikus éneket 

– három rövid gregorián tételt latinul  

– három magyar graduál–dallamot  

– lapról olvasni az Éneklő Egyház, az Evangélikus, illetve Református Énekeskönyv dallamaiból 

– lapról olvasni könnyű gregorián tételeket kvadrát kottából 

– az instrumentális és vokális egyházi zene legjellegzetesebb műfajait 

– két könnyű egyházzenei művet énekes, illetve hangszeres együttesben előadni 

– további három egyházzenei művet elemezni 

– az egyházzene történetének legfontosabb stílusait (klasszika, romantika, XX. század, kortárs) 
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– tanórai keretben zongorán, orgonán népéneket kísérni, illetve saját hangszerén közreműködni 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Jól hangolt zongora (pianínó), zongoraszék. 

Megfelelő méretű ötvonalas tábla, írásvetítő, projektor, vetítővászon. 

A zenehallgatáshoz, elemzéshez, az egyes zeneművek részletkiemeléséhez szükséges Hi–Fi–berendezés. 

A követelmények elsajátításához szükséges bemutató anyag, CD–k, DVD–k, kották, szakkönyvek. 
 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az azonnaliság ad különös 

izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, melyben a gondolat finomítására, csiszolására 

nyílik lehetőség. 

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó gondolkodás kialakítását, 

felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors reagáló készséget. 

 

Az improvizáció tantárgy feladatai: 

– az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, kiegészítve kompozíciós 

feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, különös tekintettel az interdiszciplináris kapcsolatokra, 

– az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal összhangban – kölcsönhatás 

formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatában, 

– a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése, 

– a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 

– bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) fejlesztése, 

– a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművekben való felismerése és 

kreatív alkalmazása, 

– tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a stílusokban való önálló 

rögtönzőkészség megszerzése, 

– az interpretációs készség fejlesztése, 

– a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 

– a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

 

Előkészítő évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Zenei elem: hang (erő, idő, magasság, szín). 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet. 

– Ismerkedés a hangokkal (természeti hangok, emberi hangok, tárgyak–, hangszerek hangjai). 

– Ismerkedés a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel. 

– Hangzáskarakterek, hangkarakterek, – hangképzés, artikuláció – („pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” 

hangzások: egymástól elválasztott hangok, egymással összekötött hangok, hosszan szóló hangcsoportok). 

– Ismerkedés az ABC–s hangokkal (törzshangok, oktávok) 

– Hangok a hangszeren. 

 

Ritmika 

– A hangok és a szünetek értéke. 

– Egyenletes – nem egyenletes.  

– Páros – páratlan metrum.  

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, kapcsolatban az erővel, idővel, 

magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei 

építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás érdekében). 
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– Hangok és szünetek kapcsolata. 

– „Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 

– Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai. 

– Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek. 

– Improvizáció meghatározott metrumú ritmussorra, a hangok szabadon választhatók. 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Párbeszédek a fentiekre építve (tanár és tanuló, tanuló és tanuló játéka). 

– Szóló–tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, megadott metrum és 

ütemszám. 

Ajánlott tananyag 

Sáry László: Társasjáték 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

Apagyi Mária: Zongorálom 

 

Követelmények  

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 

– a törzshangok hangszeren történő megszólaltatása a hangok tulajdonságai alapján; 

– a legegyszerűbb hang– és szünetértékek ismerete és alkalmazása; a 2/4–es, ütem felismerése és alkalmazása. 

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy improvizáció, 

– Egy megírt és előadott ritmuskompozíció. 

 

2. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előképző 1. évfolyam anyagának összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet. 

– Ismerkedés a hangokkal, a hangkeltő eszközökkel és a hangszerekkel. 

– Hangzáskarakterek, hangkarakterek – hangképzés, artikuláció. 

– Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok). 

– Kottaírás: a hagyományos és a mai zene notációja. 

– Hangközök. 

– Bichord, trichord, tetrachord, pentachord. 

– Pentatónia. 

– Kromatikus hangsor (különböző szelvények). 

– Egészhangú skála (különböző szelvények). 

– Felhangok. 

 

Ritmika 

– A hangok és a szünetek értéke. 

– Egyenletes – nem egyenletes. 

– Páros – páratlan metrum. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek). 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Egyszerű improvizációk a hangok különböző megszólaltatási lehetőségeire építve, kapcsolatban az erővel, idővel, 

magassággal és hangszínnel – ellentétek, átmenetek – fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei 

építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás érdekében). 
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– A hangszer megszólaltatási lehetőségeinek széles skálája. 

– Hangok és szünetek kapcsolata. 

„Pontszerű” – „vonalszerű” – „foltszerű” hangzások és ezek különböző kombinációi. 

– Különféle hangulatok, történések stb. hangzásai. 

– Improvizáció egy adott hangmagasságon – ellentétek, átmenetek, meghatározott hangközzel, 2 – 3 – 4 – 5 

egymás melletti hangra építve, pentaton improvizációk, kromatikus hangsor néhány hangjával, egészhangú 

hangsorral (vagy néhány hangjával). 

– Felhangjáték improvizáció. 

– Improvizációk meghatározott értékű hangokkal (páros, páratlan metrumban). 

– Meghatározott metrumú ritmussorra történő improvizáció, a hangok szabadon választhatók. 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Négyütemes zenei egységekből álló improvizáció. 

– Négysoros improvizációk. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Szóló–tutti játékok. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Egyszerű ritmuskompozíció írása, megadott értékek, megadott szünetek használata, megadott metrum és 

ütemszám. 

– Egy, vagy néhány hangból álló kompozíció. 

 

Ajánlott tananyag 

Sáry László: Társasjáték 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például Kurtág György: Játékok I. kötet, Sári József: 

Bicinien (két hegedűre), Gonda János: A rögtönzés világa I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 

A törzshangok és oktávok ismerete, egyszólamú kottaírás violin– vagy basszuskulcsban; az egész–, fél–, negyed–, 

nyolcadhang és szünetértékek ismerete és alkalmazása; 

A 2 /4–es, 3/4–es, ütemek felismerése és alkalmazása. 

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel ellentéteket, átmeneteket létrehozni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– A tanult anyaghoz kapcsolódó improvizáció; 

– Egy megírt és előadott ritmuskompozíció, vagy néhány hangra épített egyszólamú kompozíció. 

 

Alapfokú évfolyamok 

 

1. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előkészítő évfolyamok anyagának összefoglalása, kiegészítése és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép. 

– Kottaolvasás, kottaírás (vonalrendszer, kulcsok, módosítójelek). 

– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 

– Bichord, trichord, tetrachord, pentachord. 

– Pentatónia.  

– Variációk, variáns. 

– Dallamépítkezés (lépés, ugrás, hangismétlés). Legato – staccato játékmód. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Felhangok. 

– Dallam–kíséret–viszonyok (orgonapont, dudakíséret, ostinato, kettősfogás, akkord). 

– Dallam – dallam viszonyok (unisono, párhuzam, ellenmozgás, tükörkép). 

 

Ritmika 
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– Átkötött hang. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Négyütemes zenei egységek (2+2 ütemek, kérdés–válasz–viszonyok). 

– Nyolcütemes periódus (4+4 ütemes tagolódás). 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Hangszerbemutató improvizáció (a hangszeren létrehozható hangok és hangzások széles skálán történő 

megszólaltatása). 

– Hangzások és színek a hangszeren. 

– Különböző hangzások egymáshoz való viszonyítása. 

– Adott hang más–más környezetben. 

– Improvizáció meghatározott hangközzel, meghatározott metrumban, meghatározott ütemszámmal, vagy 

szabadon. 

– Egyszólamú játék (legato, staccato, vagy legato és staccato) 2, 3 vagy 4 egymás melletti hanggal. 

– Pentachord (dúr vagy moll) dallamok páros (páratlan) metrumban, meghatározott ütemszámmal, egy szólamban 

vagy egyszerű többszólamú szerkesztésben. (Egy tanuló játéka, vagy tanár és tanuló játéka). 

– Pentaton improvizáció. 

– Improvizáció néhány hangos motívumra építve, figyelve a motívum– és ritmusvariálás különböző lehetőségeire 

és az adott motívum más–más hangon való megjelenésére (transzponálás). 

– Improvizációk egy kiválasztott zenei elvre és annak variációira építve. 

– Unisono improvizációk – párhuzamos szerkesztésű improvizációk (megadott vagy szabadon választott 

hangkészlet). 

– Tükörkép–improvizációk (ritmus–tükörképek, dallam–tükörképek; megadott vagy szabadon választott 

hangkészlet). 

– Improvizációk meghatározott ritmikai problémára építve. 

– Improvizációk kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható. 

– Improvizációk négyütemes egységekre építve, 2+2 ütem, kérdés–válasz viszony. (A tanár kérdez, a tanuló 

válaszol vagy fordítva). 

– Improvizációk nyolcütemes egységekre építve, 4+4 ütem, kérdés–válasz viszony. 

– Négysoros dallam improvizációk. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás 

érdekében). 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra, legalább 

egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy basszuskulcsban. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I. kötet 

Kurtág György: Játékok I. kötet 

Hunyadi Zsuzsanna: A zeneértés alapjai– Zongoraiskola I. 

Papp Lajos: 27 kis zongoradarab 

Sári József: Bicinien 

Sári József: Lépésről lépésre… 

Sári József: Sul Tasto 

Gonda János: A rögtönzés világa I. kötet 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása: 

kottaolvasás–kottaírás violin– és/vagy basszuskulcsban; 

módosítójelek ismerete és alkalmazása; 

A tanuló legyen képes zenei eszközökkel variánsokat, párhuzamokat, tükörképeket létrehozni. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 
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– Két különböző jellegű improvizáció; 

– Egy megírt és előadott kompozíció. 

 

2. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évfolyamok anyagának összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés. 

– Ritmusvariációk. 

– Dúr és moll hármashangzatok felépítése.  

– Tonika, domináns, szubdomináns jelentése. Vezetőhang, szeptimhang. 

 

Ritmus improvizáció, pontozott ritmusok 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Az ismétlés és visszatérés szerepe a zenei formaépítkezésben. 

– Kottaírás: a  hagyományos és mai zene notációja. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évfolyamok improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Improvizáció egy hangközzel (megadható: metrum, ütemszám). 

– Egyszólamú etűd–improvizáció (T–D, I–V) funkciókra építve, csak a hármashangzatok hangjainak 

használatával, különböző metrumokban. Improvizációk megadott ritmikai problémákra építve (pl. legyen benne 

triola stb.). 

– Improvizáció kétszólamú ritmussorra építve. A hangkészlet szabadon választható. 

– Improvizáció néhány hangos motívumra építve, ritmusvariálás és transzponálás lehetőségeivel. – Kétütemes 

egységekből álló ritmus–, vagy egyszerű dallam improvizáció az ismétlésre vagy a visszatérésre építve. (A 

kétütemes egységeket betűvel jelölve: AA BB CC stb., vagy ABACAD stb.) 

– Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (pl. kromatika, egészhangú hangsor, a modellek 

valamelyike, pl. 1:5 modell stb.) 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások (a szerves zenei építkezés, a meggyőző és élményszerű interpretálás 

érdekében). 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Improvizációk kromatikus hangkészlettel 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra, legalább 

egyszólamú szerkesztésben, violin– vagy basszuskulcsban. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I–II. kötet 

Kurtág György: Játékok I–II. kötet 

Tarka–barka  (Teöke Mariann) 

Sári József: Bicinien 

Sári József: Sul Tasto 

Sári József: Die Neun Zwerge 

Gonda János: A rögtönzés világa I.  

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

A dúr és az összhangzatos moll hangsor ismerete 2#, 2b előjegyzésig. 

 V–I fokok a kíséretben.  

Kromatika, egészhangú hangsor,  
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Pontozott ritmusok és egyszerű szinkópák felismerése és alkalmazása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző jellegű improvizáció; 

– Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció. 

 

3. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, tükörkép, ismétlés, visszatérés, variáns, variáció 

– Kvintkör, előjegyzések. Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. 

– Tonika, domináns, szubdomináns. Vezetőhang, szeptimhang.  I, IV, V. fokok egyszerű akkordokban. 

– Hangközök, alap hármashangzatok (négyféle), dúr, moll hármashangzatok fordításai. 

 

Ritmika 

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Kéttagú forma. 

Artikuláció: 

– hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei; 

– tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei. 

Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Improvizáció meghatározott hangközökre építve. 

– Hármashangzat–improvizációk (különféle hangulati szempontok, karakterek megadhatók). 

– Hangpár– improvizációk. 

– Improvizációk hangpár és staccato különböző kapcsolataira, különböző artikulációs lehetőségekre. (bármilyen 

hangkészlettel). 

– Egyszólamú etűd improvizáció funkciókra építve, csak a hármashangzat hangjait használva. 

– Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak alkalmazásával. 

– Modell improvizáció a hangszer adottságaihoz mérten. 

– Különböző technikai problémákat segítő improvizációk, bármilyen hangkészlettel (pl. gyors pergőjáték, trilla 

stb.). 

– Ritmus improvizáció: triola, felütés. 

– Improvizációk dúr jellegű blues–sémával, egyszerű tritonus kísérettel. 

– Kétszólamú improvizációk. 

– Improvizációk a mai zenére jellemző hangkészletekkel (különböző tempók, karakterek). 

– Improvizáció adott motívumra építve. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra 

egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz I– III. kötet 

Kurtág György: Játékok I., II., IV. kötet 

Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király 

Károlyi Pál: Négy etűd 
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Papp Lajos: Első játékok a zongorán 

Sári József: Die Neun Zwerge 

Sári József: Kilenc miniatűr 

Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka) 

Kocsár Miklós: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 

Takács Jenő: Sounds and Colours 

Samuel Adler: Gradus I. (New York Oxford University Press, 1971. Printed in USA) 

Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation (Editio Supraphon Praha, 1988.) 

Gonda János: A rögtönzés világa I. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

Az eddig tanult hang– és szünetérték ismerete, használata. Az eddig tanult hangközök ismerete. 

A dúr és az összhangzatos moll hangsorok ismerete  

A rendezőelvek szerinti zenei építkezés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció; 

– Egy megírt és előadott egyszerű kompozíció. 

 

4. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés. 

– Dúr és moll hangsorok felépítése, kapcsolata. Vezetőhang, szeptimhang.  

– Tonika, domináns, szubdomináns. I–IV–I, I–V–I, I–IV–V–I fokok kapcsolása.  

– Egyszerű összhangzattani alapismeretek. 

– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik.  

– Szekvencia, kánon. 

– Pentaton blues hangsor 

– Háromtagú formák 

– Kvintkör 

 

Ritmika 

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Két– és háromtagú formák. 

– Négysoros dallamépítkezés (népdalszerkezet) 

Artikuláció: 

– hangpár és staccato különböző kapcsolási lehetőségei; 

– tenuto és legato különböző kapcsolási lehetőségei. 

– Ornamentika. 

– Kottaírás: a hagyományos és mai zene notációja. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. Improvizáció meghatározott 

hangközökre építve. 

– Hármashangzat–improvizációk. 

– Improvizáció adott hármashangzattal és a hangzat váltóhangjainak (átmenőhangjainak) alkalmazásával. 

– Egyszólamú dallam improvizáció meghatározott hangnemben (dúr vagy moll). 

– Dallam improvizáció szekvenciákkal. 

– Kétszólamú improvizáció imitációkra építve. 

– Egyszerű kánon–improvizációk (ritmus, dallam). 

– Improvizáció T–D–D–T funkciókra (keringő, klasszikus, lassú barokk). 

– Improvizáció a jazz S–D–T (II–V–I) funkciós sémájával (két– és négyütemes egységek, különböző 
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hangnemekben). 

– Kétszólamú etűd improvizáció T–T–D–T, T–D–D–T, T–S–D–T funkciókra építve, a dallamban váltó– és 

átmenőhangok. 

– Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, bármely hang 

használható. 

– Kétszólamú improvizáció, komplementer lehetőségek, hangpár, staccato alkalmazásával, T–D–D–T funkciókra 

építve. 

– Hangpár, staccato improvizáció T–D–D–T, T–D–D–T, T–D–D–T funkciókra építve. A négyütemes egységeket 

ismételni, a középső egységet más hangnemben játszani – ismétlés, visszatérés. 

– Improvizációk különböző artikulációs lehetőségekre építve. 

– Egyszólamú improvizáció valamelyik modális hangsorra építve. 

– Improvizáció egyszerű, nem modulatorikus jazz–standardek harmóniasoraira. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások. 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk, elsősorban egyszerű klasszikus stílusú darabokhoz, 

klasszikus menüettekhez. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra, 

egyszólamú szerkesztésben, vagy egyszerű kétszólamúsággal. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult bármely mű, például: 

Bartók Béla: Mikrokozmosz III–IV. kötet 

Károlyi Pál: Négy etűd 

Kurtág György: Játékok II–IV. kötet 

Durkó Zsolt: Törpék és óriások 

Hunyadi Zsuzsanna: A didergő király 

Sári József: Hat epigramma 

Sári József: Nyolc könnyű karakterdarab gitárra 

Sári József: 6 Paragramma 

Sári József: Zeitmühle 

Samuel Adler: Gradus II. 

Jaroslav Vodrážka: Die Orgelimprovisation 

Klasszikus stílusú zenedarabok, pl. Haydn–táncok, Mozart–menüettek 

Kocsár Miklós: Hang–köz–játékok 

Kocsár Miklós: 15 zongoradarab (Tarka–barka) 

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész) 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

Az eddig tanult hang és szünet értékek használata 

Páros és páratlan metrum 

Egyszerű funkciós alapismeretek 

A rendezőelvek szerinti zenei építkezés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Egy funkciókra épülő és egy mai hangzású improvizáció; 

– Három funkcióra épülő, esetleg jazz–jellegű improvizáció; 

– Egy megírt és előadott kompozíció. 

 

5. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, aszimmetria. 
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– Variáció. 

– Hangközök, hármashangzatok, és azok váltóhangjai, négyeshangzatok. 

– Dúr és moll hangsorok. 

– Összhangzattani alapismeretek; alteráció, moduláció. 

– Modális hangsorok. 

– Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 

– Blues hangsor 

– Dodekatónia. 

– Minimal zene. 

– Homofónia, polifónia. 

– Szekvencia, imitáció, kánon. 

 

Ritmika 

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

– A jazz swinges, lüktető ritmikája; beat – off beat gyakorlatok. 

– Változó metrumok. 

– Ornamentika. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

– Két– és háromtagú formák. 

– A háromtagú blues forma A1–A1–B 

 

Stílus 

– Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk zene. 

– Népdalfeldolgozások. 

– Kottaírás: régi zene, mai zene notációja. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Improvizáció különböző hangközökre építve (különböző karakterek). 

– Hármashangzat–improvizációk váltóhangokkal. Négyeshangzat–improvizációk. 

– Etűdimprovizációk különböző technikai problémákra építve. 

– Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel. 

– 20. századi szerzők műveihez kapcsolódó improvizációk (Bartók, Kodály, Kurtág, Sári József, Debussy, Ravel, 

Szkrjabin, Webern, Sztravinszkij, Lutosławski, Messiaen stb.). Improvizáció egészhangú hangsorral. 

– Klasszikus stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Haydn, Mozart stb.). 

– Klasszikus menüett–improvizációk. 

– Barokk stílusú művekhez kapcsolódó improvizációk (Bach, Händel, Couperin stb.). 

– Barokk menüett–improvizációk. 

– Egyszólamú dallam improvizáció megadott hangnemben, meghatározott hangnemkitéréssel. 

– Keringő–improvizáció (Schubert–keringők elemzése). 

– Romantikus improvizáció  

– Improvizáció adott témára. 

– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek – feloldások. 

– Népdal improvizációk és variációk. 

– Improvizációk a dúr és moll jellegű, 12 ütemes blues–sémára, a két– és négyütemes, dúr és moll jellegű, II–V–I 

alapú funkciós sémára,  

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Szóló – tutti improvizációk, kamaraformában. 

– Saját, szabad stílusú improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra, 

egyszólamú, többszólamú szerkesztésben. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres és szolfézsórákon tanult kortárs zenei művek, pl.: 

Kurtág György: Játékok II–V. kötet 
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Sári József: Hat epigramma 

Sári József: Variazioni Immaginarie 

Sári József: 6 Paragramma 

Sári József: Zeitmühle 

Sári József: Ghiribizzi 

20. századi szerzők művei, romantikus, klasszikus és barokk darabok, Bartók és Kodály népdalfeldolgozásai 

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. (első rész) 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

A stílusokban való eligazodás, és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 

– Két különböző stílusú kompozíció. 

 

6. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának magasabb szintű összefoglalása és szerves folytatása. 

– Zenei elem: hang. 

– Szerkezeti elv: ellentét, átmenet, párhuzam, ismétlés, visszatérés, szimmetria, aszimmetria. 

– Variáció. 

– Hangközök, hármas–, négyes–, ötöshangzatok és fordításaik. 

– Dúr és moll hangsorok. 

– Összhangzattani ismeretek; alteráció, moduláció. (Moll szubdomináns, váltódomináns, nápolyi akkord). 

– Modális hangnemek, néhány harmónia. 

– Kromatikus hangsor, egészhangú hangsor, modellek. 

– Akusztikus hangsor. 

– Pentaton és összetett blues–hangsorok. 

–Homofónia, polifónia. 

– Szekvencia, imitáció, kánon. 

– Váltóhang és átmenőhang 

 

Ritmika 

– Bonyolultabb ritmusképletek és szinkópák. 

– Változó metrumok. 

– Ornamentika. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– Kortárs zene, jazz, 20. századi stílusok, romantikus, klasszikus, barokk, reneszánsz zene. 

– Népdal improvizációk és variációk. 

 

Választható improvizációs feladatok 

– Az előző évek improvizációs feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Improvizáció különböző hangközökre építve. 

– Hármas–, négyes–, ötöshangzat improvizációk. 

– Etűdimprovizációk különböző technikai és artikulációs problémára építve. 

– Szimmetriák és aszimmetriák létrehozása különböző zenei eszközökkel. 

– Improvizációk a 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódva. 

– Romantikus stílusú improvizáció. 

– Klasszikus stílusú improvizáció. 

– Barokk stílusú improvizáció. 

– Reneszánsz stílusú improvizáció. 

– Improvizáció adott témára. 
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– Különböző hangulatokra, történésekre épített improvizációk. 

– Fokozások – feszültségek –feloldások. 

– Népdal–improvizációk és –variációk. 

– Improvizációk egyszerű jazz–standardek harmóniasoraira, valamint a dúr és moll jellegű 12 ütemes blues 

funkciós sémájára. 

– Mesterek kompozícióihoz kapcsolódó improvizációk. 

– Párbeszédek a fentiekre építve. 

– Szóló – tutti improvizációk. 

– Saját, szabad stílusú improvizációk. 

 

Kompozíciós feladatok 

– Az év folyamán lehetőleg minél több improvizációs szempont kompozícióban is kerüljön feldolgozásra. 

 

Ajánlott tananyag 

A hangszeres, illetve szolfézsórákon tanult, különböző stílusú művek, például: 

Sári József: Pillanatképek 

Sári József: Könnyű Trió 

Kurtág György: Átiratok 

Palestrina, Pierre de la Rue, Ockeghem, Dufay művei 

Gonda János: A rögtönzés világa II. és III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az évfolyam zenei ismereteinek legalább minimális szintű elsajátítása és kreatív alkalmazása. 

Mindenfajta hangérték, szünetérték, metrum ismerete, használata. 

Minden hangköz ismerete. 

A dúr és a moll hangsorok ismerete. 

Eligazodás a stílusokban és egyszerű zenei gondolatok létrehozása. 

Rendező elvek szerinti zenei építkezés. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 

– Két különböző stílusú kompozíció. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló 

– ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait, 

– ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 

– sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a hangszeres tantárgyakkal 

szinkronban tanul, 

– ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meggyőző és hiteles zenei 

megnyilatkozáshoz, 

– ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz– és a népzene sajátos nyelvezetének alapjait, 

– legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni, 

– ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit, 

– az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei gondolatokat megfogalmazni, 

törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 

– legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és törvényszerűségeket, 

gazdagítva ez által saját személyiségét. 

 

Továbbképző évfolyamok 

 

7. évfolyam 

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra. 

– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik. 

– Dúr és moll hangsorok  
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– Összhangzattani ismeretek. 

– Kromatikus hangsor,  

– Homofónia,  

 

Ritmika 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 

– Változó metrumok. 

– Klasszikus ornamentika – korhű, stílusos alkalmazás. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– Reneszánsz 

– Klasszikus 

– Kottaírás: A hagyományos és mai zene notációja 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

– Hangközök és hármashangzatok. 

– Klasszikus táncok. 

– Reneszánsz. 

– Dúr és moll jellegű blues–témák, jazz standardek, ezekre való improvizációk. 

– Saját, szabad stílus. 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának meglelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 

– Egy saját stílusú kompozíció. 

 

8. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra. 

– Hangközök, hármashangzatok és fordításaik. 

– Dúr– és moll hangsorok 

– Összhangzattani alapismeretek 

– Akusztikus hangsor 

– Polifónia 

– Barokk díszítés és notáció 

– Romantikus felütések, díszítések 

 

Ritmika 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 

– Poliritmika, polimetrika. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 
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Stílus 

– Barokk, klasszikus, romantikus és impresszionista stílus 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

– Hangközök: –egy hangköz, – több hangköz, 

– Hármashangzatok: – egy hármashangzat, – több hármashangzat 

– Négyes hangzatok.  

– Romantikus karakterek (táncok, fantázia stb.) 

– Alterált akkordok 

– Barokk stílusú improvizációk (ária, fantázia, menüett, koráll, imitáció, Chaconne) 

– Saját, szabad stílus. 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– Két különböző stílusú improvizáció; 

– Egy saját stílusú kompozíció. 

 

9. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra. 

– Négyes–, ötös hangzatok és fordításaik 

– népdal és kísérete 

– Bartóki modellek 

– Dodekatónia, dodekafónia 

– Minimál zene 

– Modális hangsorok 

 

Ritmika 

– A ritmusértékek, ritmusképletek, ütemfajták átfogó ismerete. 

– Poliritmika, polimetrika. 

 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– Kortárs zene, 20. századi stílusok, jazz, népzene. 

– Népdal–improvizációk– és variációk. 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

– Azonos hangközökből álló hangköztornyok.  

– Négyes–, ötös hangzatok, harmóniák egyszerű jazzes átalakítása. 

– A 20. század különböző stílusaihoz kapcsolódó feladatok (minimál zene, dodekafónia, impresszionizmus stb.) 

– Népdal improvizációk és feladatok 
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– Saját, szabad stílus. 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– két különböző stílusú improvizáció; 

– egy saját stílusú kompozíció. 

 

10. évfolyam  

 

Fejlesztési feladatok 

Zenei ismeretek 

– Az előző évek anyagának összefoglalása és szerves folytatása, különös tekintettel a szakmaközi kapcsolatokra. 

– Cadencia 

– A szerkezeti elemek átfogó ismerete 

Forma 

– Kötött és kötetlen formák. 

 

Stílus 

– A stílusok összefoglalása, a stílusjegyek összehasonlítása 

 

Választható improvizációs és kompozíciós feladatok 

– Az előző évek improvizációs/kompozíciós feladatainak összefoglalása, kiegészítése és folytatása. 

– Szerkezeti elvekkel kapcsolatos feladatok. 

– Etűd–improvizáció (egyes technikai– és artikulációs problémák feldolgozása) 

– Improvizáció adott ritmusra, adott témára, adott stílusban 

– Saját, szabad stílus. 

– Mesterek műveihez kapcsolódó improvizációk, kompozíciók. 

 

Ajánlott tananyag 

Az adott év zenei stílusának megfelelő művek.  

Gonda János: A rögtönzés világa II., III. 

Zenehallgatás az aktuális tematikához illesztve 

 

Követelmények 

Az adott életkori szinten történő egyéni zenei megnyilatkozás, igényes interpretálás. 

Az éves anyagból kiemelt legfontosabb feladatkör mélyebb ismerete. 

Egyszerű zenei megfogalmazások a különböző zenei stílusokban. 

 

Az év végi vizsga ajánlott anyaga (szóló, kamarazene) 

– két különböző stílusú improvizáció; 

– egy saját stílusú kompozíció. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajátos zenei 

megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

 

A tananyag feldolgozásához szükséges kötelező (minimális) taneszközök 

Megfelelő minőségű zongora (vagy 2 zongora). 

Hangszerek a tanulók létszámának megfelelő mennyiségben. 
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CD–DVD lejátszó, magnetofon, esetleg videokamera és lejátszó, elsősorban a tanulók órai munkájának, illetve 

bemutatóinak elemzéséhez, értékeléséhez. 
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VII. Zeneművészeti ág – Középfokú oktatás 

A szakmai képzés célja, feladata 

VIII.  
A tanuló olyan felkészültségre, technikai tudásra, táncos és zenei ismeretekre tegyen szert, amelyek alkalmassá 

teszik őt színházi táncosként, népi-cigányzenészként, szalon- és tánczenészként színházakban, együttesekben, 

zenekarokban, koncerteken, rendezvényeken való közreműködésre.  

 

Arra törekszünk, hogy tanulóink alkalmassá váljanak szólista feladatok ellátására, táncos, vagy zenés szórakoztató 

rendezvények megszervezésére, bármely médiában való szereplésre, külföldi elhelyezkedésre. 

 

Feladatunk mindkét művészeti ágban a legtehetségesebb tanulók felsőfokú tanulmányokra való felkészítése; 

elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása, átadása és elsajátítása, szakmai képesítő vizsgára való felkészítés a 

programban meghatározott tananyag és követelmények alapján. 

 

Zeneművészeti ág 

A középfokú zeneoktatás célja, szakmai követelményei iskolánkban 

 

• Intézményünkben a középfokú zeneoktatás célja elsősorban a népi cigányzene hagyományainak ápolása 

(hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, klarinét, cimbalom szakokon), és az ehhez fűződő szakképzettség 

megszerzése.  

 

• A képzés OKJ szakvizsgával zárul. A népi cigányzene mellett szalonzene-kamarazene tantárgyból, 

valamint tánczene-zongora szakon biztosítjuk növendékeinknek a szórakoztató zenész szakképzettséghez 

jutást.   

 

• A szórakoztató zenész képzettségű muzsikus, mint hangszeres, mint énekes, elsősorban zenekarok, 

együttesek tagja; aki aktívan közreműködhet különböző nyilvános előadásokon, rendezvényeken, 

vendéglátóhelyeken, zenés-táncos és egyéb szórakoztató műsorok kíséretének ellátásában, audiovizuális és 

hangfelvételeken, egyéb társművészeti produkciókban. Tánczene-zongora szakon végzett növendékeink 

önállóan, szólóban is felléphetnek az előbb említett fórumokon. 

 

• A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek felkészítik a tanulót a szórakoztató 

zenész szakmai követelmények teljesítésére, alkalmassá teszik a szakképesítéssel betölthető munkakörök 

ellátására. 

 

 

Szakmai követelmények: 

 

A tanuló rendelkezzen  

• kimunkált előadói és technikai képességekkel, készségekkel; 

• saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel; 

• hangszeréhez, műfajához kapcsolódó átfogó repertoárral; 

• megfelelő előadói tapasztalattal; 

• kiművelt zenei hallással, megbízható felismerési és reprodukáló képességgel; 

• koncentráló és kontrolláló képességgel; 

• jó zenei memóriával. 

 

 

 

A tanuló legyen képes 
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• a művek önálló kidolgozására – biztos kottaolvasási készsége, stílusismerete és technikai felkészültsége 

alapján; 

• az előadásra kerülő művek tudatos, biztonságos, stílushű, művészileg és érzelmileg kifejező technikai 

kivitelezésére; 

• kisebb – nagyobb létszámú együttesekbe való beilleszkedésre, partnerei felfogásához, irányításához való 

alkalmazkodásra. 

 

A tanuló ismerje 

• az együttes zenélés alapkövetelményeit, 

• műfaja legfontosabb korszakait, stílusait, szerzőit és előadóit, 

• hangszere folyamatos karbantartásának módszereit, és az ezzel összefüggő biztonsági szabályokat. 

 

A képzés ideje:  

 

Szakközépiskolai képzés esetén: 5 év. 

• Ebben a képzésben azok a tanulók részesülnek, akik a 9. évfolyamon kezdik meg zeneművészeti 

tanulmányaikat – párhuzamosan az közismereti tanulmányaikkal. 

 

Érettségi utáni szakképzés esetén: 2 vagy 3 év  

• Ezt a képzést azok vehetik igénybe, akik az érettségi vizsga letétele után jelentkeznek az intézményben 

folyó zenei szakképzésre. A jelentkező hozott tudása és tanulási képességei alapján osztható be a 2 éves 

(gyorsabb haladású) vagy a 3 éves (lassabb haladású) képzési formára. 

 

 

Kerettanterv szerinti zenei képzések 

 

Szórakoztató zenész 54 212 08 

     

Szakmai és vizsgakövetelmények: 

 

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 08 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Szórakoztató zenész (a szakmairány megnevezésével) 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440 

 

2. EGYÉB ADATOK 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, szakképzési évfolyamon 

történő képzés esetében érettségi végzettség vagy érettségi végzettség hiányában legalább a középiskolai 

tanulmányok megkezdése a tizenegyedik évfolyamon 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a 7.1. pontban meghatározott kompetenciák birtokában 

2.2. Szakmai előképzettség: lásd 7.2. pont 

2.3. Előírt gyakorlat: – 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: – 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: – 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 % 

2.8. Szintvizsga: – 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: Művészeti szakmai 

gyakorlat 160 óra, mely megszervezhető a képzési sajátosságok figyelembevételével. Pl. hétvégi és nyári 

koncertek, fellépések, táborok, versenyek, kiállítások, művésztelepek formájában is 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok) 

A B C 

 

3.1.1. FEOR száma 



653 

 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 

2493 Zenetanár 

(iskolarendszeren kívül) 

Zeneoktató 

3.1.3. Énektanár 

3.1.4. 

2724 Zeneszerző, zenész, 

énekes 

Szórakoztató zenész 

3.1.5. Vendéglátóhelyi zenész 

3.1.6. Népi-cigányzenész 

3.1.7. Népzenész 

3.1.8. Tánczenész 

3.1.9. Rockzenész 

3.1.10. Popzenész 

3.1.11. Slágerzenész 

3.1.12. Alkalmi zenész 

3.1.13. Lakodalmi zenész 

3.1.14. Énekes 

3.1.15. Sanzonénekes 

3.1.16. Vokalista 

3.1.17. Magyarnóta-cigánydal énekes 

3.1.18. Népdal énekes 

3.1.19. Korrepetitor 

3.1.20. Zenész, billentyűs hangszer 

3.1.21. Zenész, fafúvós hangszerek 

3.1.22. Zenész, húros hangszer 

3.1.23. Zenész, pengetős hangszerek 

3.1.24. Zenész, rézfúvós 

3.1.25. Zenész, ütőhangszerek 

 

3.1.262422 

Középfokú nevelési oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató Énektanár 

3.1.27. Zenetanár 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

A szórakoztató zenész képzettségű hangszeres és énekes zenész szólista, vagy zenekar, vokál tagja a megszerzett 

zenei szakmai ismeretek birtokában szórakoztató zenei alkotások előadását, bemutatását teljesíti a műfajának 

megfelelően, a hagyományos tánczene, a rockzene, a popzene, továbbá népi-cigányzene és a szalonzene műfajának 

alkotásait adja elő a szakképzés során elsajátított ismeretek felhasználásával, hangszeres és énekes tudása 

bemutatásával 

 nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, koncerteken, 

 zenés színházi előadásokon, 

 vendéglátóhelyeken, 

 hanglemez felvételeken, 

 rádió- és televízió felvételeken, valamint 

 a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson 

A szakképesítéssel rendelkező Szórakoztató zenész szakmairány esetén képes: 

 egyénileg, vagy zenekar hangszeres tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken hangszeres 

zenészként aktívan közreműködni 

 felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat 

 a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni 

 dinamikailag árnyalt hangú, érzelmileg átélt előadás bemutatására 

 együttessel próbálni 

 koncerteken stílusosan interpretálni a zeneműveket 

 hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni 

 a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni 

 zeneműveket, transzkripciókat elemezni 

 pontosan értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat 

 hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezelni 
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 a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni 

 az előadás jellegének megfelelő zenei műsor összeállítására és előadására 

 a vendéglátás területén – figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére – széles zenei repertoár 

bemutatásával szórakoztatni 

 a zenei felvételek készítése során maradéktalanul követni a szerző és a zenei vezető instrukcióit, a felvételekre 

magas színvonalú tudással felkészülni 

A szakképesítéssel rendelkező Énekes szólista szakmairány esetén zenei műfajában képes: 

 egyénileg, vagy zenekar énekes tagjaként képzettségének megfelelő műfajú rendezvényeken 

hangszeres zenészként aktívan közreműködni. 

 felismerni és alkalmazni a műfajra jellemző alapvető skálákat, harmóniákat 

 a bemutatott zenei anyagot stílusosan, pontosan, tagoltan, kifejezően előadni 

 dinamikailag árnyalt hangú, érzelmileg átélt előadás bemutatására 

 együttessel próbálni 

 koncerteken stílusosan interpretálni a zeneműveket 

 hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezni 

 a jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazni 

 zeneműveket, transzkripciókat elemezni 

 pontosan értelmezni a zenei műszavakat, előadási jeleket, utasításokat 

 énekhangját természetesen, oldottan kezelni 

 a repertoárját szükség szerint emlékezetből előadni 

 az előadás jellegének megfelelő zenei műsor összeállítására és előadására 

 a vendéglátás területén – figyelemmel a vendéglátóhely jellegére, vendégkörére – széles zenei repertoár 

bemutatásával szórakoztatni 

 a zenei felvételek készítése során maradéktalanul követni a szerző és a zenei vezető instrukcióit, a felvételekre 

magas színvonalú tudással felkészülni 

 vokálegyüttesben közreműködni 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, rész szakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

A B 

4.1. Az 54 212 08 azonosító számú Szórakoztató zenész szakképesítés Szórakoztató zenész és 

Énekes szólista szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által 

elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 

szakmai követelménymoduljainak 

4.1.1. azonosító száma megnevezése 

4.1.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) 

4.1.3. 10721-12 Szórakoztató zenész tevékenysége 

4.1.4. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) 

4.1.5. 11499-12 Foglalkoztatás II. 

4.1.6. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1.A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

A B C 

5.2.1. Az 54 212 08 azonosító számú Szórakoztató zenész szakképesítés Szórakoztató zenész 

és Énekes szólista szakmairány megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam 

által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet 

szerinti szakmai követelménymoduljainak 

5.2.1.1. azonosító száma megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

5.2.1.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, 

zenetörténet) 

írásbeli/szóbeli 

5.2.1.3. 10721-12 Szórakoztató zenész tevékenysége gyakorlati/írásbeli/szóbeli 



655 

 

5.2.1.4. 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) írásbeli 

5.2.1.5 11499-12 Foglalkoztatás II. írásbeli 

5.2.1.6. 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 

végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető. 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1. Az 54 212 08 azonosító számú, Szórakoztató zenész Szórakoztató zenész megnevezésű 

szakmairány komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hangszeres főtárgy, a hangszeres játék bemutatása 

A vizsgafeladat ismertetése: Kiszenekari formációban való hangszeres játék, különböző stílusú szórakoztató zenei 

művek bemutatása az általánosan elfogadott akkordsorokkal, amelyeket a vizsgabizottság választ ki a 

vizsgázó által benyújtott, a műfajnak megfelelő, legalább 60 különböző stílusú nemzetközi és magyar zeneművet 

tartalmazó repertoárból, valamint a vizsgázó által választott mű bemutatása 

Ütős hangszer esetében a műfajnak megfelelő ritmusok bemutatása a vizsgabizottság választása alapján, továbbá 

ütőhangszerjáték bemutatása, szólista, illetve együttes hangszerkísérete, a műfajnak megfelelő szóló, négyezés 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből 10 perc felkészülési idő) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 60 % 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Hangszeres főtárgy, technikai jellegű gyakorlatok bemutatása 

A vizsgafeladat ismertetése: Repertoár jellegű előadási darabok és technikai etűdök, továbbá lapról olvasás 

bemutatása 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből 5 perc felkészülési idő) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 40 % 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből 15 perc felkészülési idő) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 % 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

Mind a két szakmairány esetén: 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs (zenész szakképesítésenként eltérő, az adott szakképesítés 

kerettanterve alapján) 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Skálák, hangsorok felismerése hallás alapján 

Diktálás után mintapéldák lejegyezése 

Ritmusdiktálás lejegyzése 

Kétszólamú mintapélda lejegyzése 

Négyeshangzatok és azok megfordításainak felismerése hallás alapján 

A zenei műszavak, előadási jelek, utasítások értelmezése 

A vizsgafeladat időtartama: 40 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 35 % 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet (zenész szakképesítésenként eltérő, az adott szakképesítés 

kerettanterve alapján) 

A vizsgafeladat ismertetése: A zenetörténeti korszakok, stílusok, műfajok, alkotók stílusjegyeinek ismertetése 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 20 % 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet (zenész szakképesítésenként eltérő, az adott szakképesítés 

kerettanterve alapján) 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Egy-, illetve több szólamban hallás után dallamok lejegyezése 

A harmóniák felismerése, akkordok jelölései (hiányos akkordok; teljes akkordok partitúra alapján) 

A zeneelmélet alapvető szabályainak ismerete 

- alterációs lehetőségek ismerete, alkalmazása; 

- kadenciák felismerése, kiegészítése (teljes, fordított és álzárlat), 

- kadenciális szekvencia dúrban és mollban, váltó- és mellékdomináns lehetőségek felhasználásával, 

- váltó- és mellékdominánsok oldási lehetőségei 

- a hármashangzat kapcsolatokat tartalmazó feladatok 

Skála- és hangköztan ismerete 

- modális hangsorok, moll modusok, modell skálák gyakorlati alkalmazása 

Ritmusképletek ismerete 

- a műfajra jellemző zenei stílusok ritmusképletei (tangó, rumba, keringő, swing, bossa-nova, szamba, rockpopzenei 

ritmusok stb.) 
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A vizsgafeladat időtartama: 60 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya az írásbeli vizsgatevékenységen belül: 45 % 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

Mind a két szakmairány esetén: 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs (zenész szakképesítésenként eltérő, az adott szakképesítés 

kerettanterve alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

Az alapvető zenei ismeretekre vonatkozó kérdések 

A zenei műszavak, előadási jelek, utasítások értelmezése 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 25 % 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet (zenész szakképesítésenként eltérő, az adott szakképesítés 

kerettanterve alapján) 

A vizsgafeladat ismertetése: Valamely zenetörténeti kor vagy zeneszerző munkásságának rövid ismertetése, 

összefoglalása 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 10 % 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet (zenész szakképesítésenként eltérő, az adott szakképesítés 

kerettanterve alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: 

A zeneelmélet alapvető szabályainak ismerete 

Skála- és hangköztan ismerete 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 35 % 

D/a) A vizsgafeladat megnevezése: Stúdiótechnika és munkavédelem (csak tánczene és rockzene műfajban a 

kerettanterv alapján) 

A vizsgafeladat ismertetése: A stúdiótechnikai és munkavédelmi alapismeretek 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 5 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 20 % 

D/b) A vizsgafeladat megnevezése: Angol szakmai nyelv (csak tánczene és rockzene műfajban a kerettanterv 

alapján) 

A vizsgafeladat ismertetése: A műfajban használt legfontosabb angol nyelvű szakmai kifejezések ismerete 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 10 % 

D/c) A vizsgafeladat megnevezése: Népzenei ismeretek, népi hangszerek, népzenetörténet (csak népi-cigányzene 

és szalonzene műfajban) 

A vizsgafeladat ismertetése: Népzenei alapismeretek, a magyar népzene hangszereinek, a népzenetörténet rövid 

ismertetése, összefoglalása 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc (felkészülési idő 5 perc, válaszadási idő 10 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a szóbeli vizsgatevékenységen belül: 30 % 

A vizsgafeladat időtartama: 75 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 45 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 % 

A vizsgafeladatok értékelési súlyarányánál a tánczene és rockzene műfajban a D/a) és a D/b) pontokat 

együttesen, a népi-cigányzene és a szalonzene műfajban a D/a) és D/b) pontok helyébe a D/c) pontot kell 

beszámítani. 

5.3.2. Az 54 212 08 azonosító számú, Szórakoztató zenész Énekes szólista megnevezésű szakmairány komplex 

szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Ének főtárgy, az énektudás bemutatása 

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó által benyújtott, a műfajnak megfelelő, legalább 40 (ennek minimálisan 50 

%-a magyar szövegű) zeneműveket tartalmazó repertoárból művek bemutatása kotta nélkül, 

kísérettel, a vizsgabizottság választása alapján, valamint a vizsgázó által választott mű bemutatása 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc (ebből 10 perc felkészülési idő) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 70 % 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Ének főtárgy, technikai jellegű gyakorlatok bemutatása zártkörű vizsga keretében 

A vizsgafeladat ismertetése: Klasszikus mű/népdalok bemutatása 
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A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (ebből 5 perc felkészülési idő) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya a gyakorlati vizsgatevékenységen belül: 30 % 

A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (ebből 15 perc felkészülési idő) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 45 % 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó 

részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ 

című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök 

minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék 

6.2. Metronómok 

6.3. CD lejátszók, erősítők, hangfalak 

6.4. Audio berendezések 

6.5. Video berendezések 

6.6. Zongorák vagy pianínók 

6.7. Hangszerek tartozékokkal 

6.8. Hangszerraktár 

6.9. Hangszertokok 

6.10. Előadóterem 

6.11. Hangversenyterem 

6.12. Hangtechnikai eszközök, berendezések 

6.13. Kottatartók 

 

7. EGYEBEK 

7.1. Bemeneti kompetenciák: megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - olvasási készség, 

hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék. E kompetenciák megszerezhetőek a szakképzést 

előkészítő évfolyam keretében is 

7.2. Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, 

valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a 

szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. A szakképző iskola a szakképzés megkezdéséhez 

szükséges ismeretek elsajátítására felkészíthet szakképzést előkészítő évfolyam keretében. 

7.3. A szórakoztató zenész szakképesítés műfajai: tánczene, rockzene - popzene, népi-cigányzene és szalonzene. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

  

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                2  
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Szakmai 

követelménymodulok 
Tantárgyak 

Párhuzamos képzés  

ögy 

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

Szakképesítés első évf. 

Szakképesítés 

utolsó évfolyama 

9-12. évfolyam 5/13. évfolyam 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy  szabad e gy 
e gy ögy e 

gy 

10602-12   

Zenész alapok (szolfézs, 

zenetörténet) 

Szolfézs I. 
1        

 

2 

   

 
 

Zenetörténet I. 1      2   

 

 

 

 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége  

 

 

Szolfézs II.  

 

 
1      1  

 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

2 

 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

 

Zenetörténet II. 

 

1    1  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2  

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

 

 

Zeneelmélet 

 

 
 1       2  

 

 

 

 

 

3 

   

 

 

 

3 

 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Stúdiótechnikai 

alapismeretek1  

0,5    0,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1  

                                                 
1 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-pop, tánczene műfajban  
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0,5 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Stúdiótechnikai 

alapismeretek2 

gyakorlat 

     1 

  

 

 

 

 

0,5 

  

0,5 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Népi-cigányzenei 

alapismeretek3 

0,5    0,5  

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1 

 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Népi-cigányzenei 

alapismeretek 

gyakorlat4 

     1 

  

 

 

 

 

0,5 

  

0,5 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Főtárgy hangszeres 

játék gyakorlat 

 2    2 

  

 

 

 

 

3 

  

 

 

3 

                                                 
2 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-pop, tánczene műfajban 
3 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, szalonzene műfajban 
4 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, szalonzene műfajban 
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10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Kötelező zongora 

gyakorlat 

 0,5    0,5 

  

 

 

 

0,5 

  

0,5 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 
Korrepetálás gyakorlat 

     0,5 

  

 

 

 

 

0,5 

  

 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Együttes zenekari 

gyakorlatok  

 5    13 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

  

12 

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Általános elméleti 

alapismeretek  

    3  

 

 

 

 

 

1,5 

   

 

 

 

 

0,5  

10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Pedagógiai elméleti 

alapismeretek 

    2  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2  
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10721-12  Szórakoztató 

zenész tevékenysége 

Pedagógiai 

alapismeretek 

gyakorlat 

     2 

    

2 

összes óra szabad sáv 

nélkül 
 

1908   1040 

 

 

 

1044 

  

 

 

 

1040 

összes óra 858 1050 
  160 

400 640 396 648 
160 

448 592 

összes óra 1908 1040 + 128 szabad 1044 + 144 szabad 1040 + 128 szabad 

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai  óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és felhasználható 

óraszámokat és  a közismereti képzésre fordítható szabad sáv  óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

 

- A tantárgyak óraszámainak meghatározása során a heti óraszámok felszorzása öt évfolyamos képzés esetén, a 9-11. évfolyamon 36 héttel, a 12. és 13. évfolyamom 32 

héttel történik. Két évfolyamos képzés esetén a 13. (1/13.) évfolyamon 36 héttel, a 14. (2/14.) évfolyamon 32 héttel szükséges kalkulálni. 

- Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát a szakmai és vizsgakövetelményekben meghatározottak alapján, az Szt.-ben foglalt korlátozásokkal kell meghatározni. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a 

közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma a 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A
 

sz
a

k
k

ép
zé

s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
á

m
a

 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
1

5
0
0

-1
2

 
M

u
n

k
ah

el
y

i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi egészség és biztonság 18                     18 18         18 

Munkavédelmi alapismeretek 4                     4 4         4 

Munkahelyek kialakítása 4                     4 4         4 

Munkavégzés személyi feltételei 2                     2 2         2 

Munkaeszközök biztonsága 2                     2 2         2 

Munkakörnyezeti hatások 2                     2 2         2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4                     4 4         4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 Foglalkoztatás II.                               16   16 

Munkajogi alapismeretek                                4    4 

Munkaviszony létesítése                                4    4 

Álláskeresés                                4    4 

Munkanélküliség                                4    4 

1
1

4
9
8

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 

I.
 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                               64   64 

Nyelvtani rendszerzés 1                               8   8 

Nyelvtani rendszerezés 2                               8    8  

Nyelvi készségfejlesztés                               24    24  

Munkavállalói szókincs                               24    24  
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Szakmai 

követelmény-

modul 

  

Tantárgyak, 

témakörök 

  

 Szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

Szakközépiskolai 

képzés összes 

óraszáma 

Szakképesíté

s-specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

A 

szakképz

és összes 

óraszáma 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma 

A szakképzés 

összes 

óraszáma 

9-12. évfolyam 9-12. évfolyam 

5/13. 

évfolyam   13. évfolyam 

14. 

évfolyam   

e gy 

szaba

d  ögy   e gy   e gy ögy e gy   

1
0

6
0
2

-1
2
 

Z
en

és
z 

al
ap

o
k

 
(s

zo
lf

éz
s,

 

ze
n

et
ö

rt
én

et
) 

Szolfézs I.  140       140      140  72          72 

  

Készségfejlesztés 

hallás után  35        35     35   18         18 

  

Készségfejlesztés 

éneklés útján 35        35       35 28          18 

  

Készségfejlesztés 

írásban 35        35       35 18         18 

  

Stílus- és 

zenetörténeti 

ismeretek 

elsajátítása 35         35      35  18          18 

  Zenetörténet I. 140        140      140  72         72 
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1
0

6
0
2

-1
2

  
 

Z
en

és
z 

al
ap

o
k
 

(s
zo

lf
éz

s,
 

ze
n

et
ö

rt
én

et
) 

    

Zenetörténeti 

ismeretek 47        47      47   24          24 

űMelemzés  47       47      47   24          24 

Zenehallgatás 46        46      46  24           24 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége 

Szolfézs II.  

 

 140       140  32   172  36     64     100 

 

Készségfejlesztés 35       35 8    43 9     16    25 

 

Ritmusérzék 

fejlesztés 35       35 8     43 9     16   25 

 
Hallásfejlesztés 35    35 8  43 9   16  25 

 

Zenei írás, olvasás 35    35 8  43 9   16  25 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége 

Zenetörténet II. 

 140    140 32  172    64  64 

Könnyűzene 

történet5 50       50 11   61      22   22 

Népzene történet6 50    50 11  61    21  21 

Jazz történet 40    40 10  50    21  21 

10721-12  

Szórakoztató 

Zeneelmélet  140       140   64   204  108     96   204 

                                                 
5 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-pop, tánczene műfajban 
6 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, szalonzene műfajban 
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zenész 

tevékenysége  
Zeneelmélet alapjai 35         35  16   51   27     24    51 

 
Skálatan 35         35  16    51 27      24    51 

 
Hangköztan, 

funkcióelmélet 35          35   16    51  27     24     51 

 

Blues-skálák, 

stílusok 35         35   16    51 27     24   51 

 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége  

Stúdiótechnikai 

alapismeretek7  70    70 16  86 18   32  50 

Számítástechnikai 

alapismeretek 35    35   35 18     18 

Stúdiótechnikai 

alapismeretek 35    35 16  51    32  32 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége 

Stúdiótechnikai 

alapismeretek8 

gyakorlat       32 32  18   16 34 

Számítástechnikai 

gyakorlat       16 16  18    18 

Stúdiótechnikai 

gyakorlat       16 16     16 16 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége 

Népi-cigányzenei 

alapismeretek9 70    70 16  86 18   32  50 

Népdalok, 

nótacsokor 35    35 16  51 18   16  34 

                                                 
7 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-pop, tánczene műfajban 
8 Csak basszusgitár, billentyűs hangszerek, dob, ének, fúvós hangszerek, gitár és zongora főtárgy esetében rock-pop, tánczene műfajban 
9 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, szalonzene műfajban 
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Cigánydalok, 

népies műdalok 35    35   35    16  

 

16 

 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége 

Népi-cigányzenei 

alapismeretek10 

gyakorlat       32 32  18   16 34 

Népdalok, 

nótacsokor 

gyakorlat       16 16  18    18 

Cigánydalok, 

népies műdalok 

gyakorlat       16 16     16 16 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége  

Főtárgy 

hangszeres játék 

gyakorlat  280   280  64 344  108   96 

 

204 

Technikaképzés  90   90  20 110  36   32 68 

Előadókészség 

fejlesztése  90   90  20 110  36   32 68 

Előadási ismeretek  100   100  24 124  36   32 68 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége 

Kötelező zongora 

gyakorlat  70   70  16 86  18   16 34 

Technikaképzés  30   30   30  10   8 18 

Előadókészség 

fejlesztése  20   20  8 28  8    8 

Előadási 

ismeretek  20   20  8 28     8 8 

                                                 
10 Csak brácsa, nagybőgő, cimbalom, gordonka, hegedű és klarinét főtárgy esetében csak népi-cigányzene, szalonzene műfajban 
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10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége 

Korrepetálás 

gyakorlat       16 16  18    18 

Készségfejlesztés       8 8  9    9 

Repertoárbővítés       8 8  9    9 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége  

 

Együttes zenei 

gyakorlatok   

 

 

 

700   700  416 1116  468   384 852 

Kiszenekari 

(kamara) gyakorlat  140   140  64 204  72   96 168 

Stúdió-kiszenekari 

gyakorlat  140   140  64 204  72   64 136 

Nagyzenekari vagy 

Big Band gyakorlat  70   70  64 134  72   64 136 



669 

 

Szalonzenekari 

gyakorlat  70   70  32 102  36   16 52 

 

Nyilvános előadási 

gyakorlat  70   70  64 134  72   64 136 

Zenerögzítési 

gyakorlat  70   70  64 134  36   32 68 

Előadó-művészeti 

gyakorlat  70   70  32 102  36   16 52 

Énekkari (kórus) 

gyakorlat  70   70  32 102  72   32 104 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége  

 

Általános elméleti 

alapismeretek      96  96 54   16  70 

Jogi – gazdasági 

alapismeretek      32  32 18   16  34 

Menedzselési, 

kommunikációs 

alapismeretek      32  32 18     18 

Rendezvény 

szervezési 

alapismeretek      32  32 18     18 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége  

 

Pedagógiai 

elméleti 

alapismeretek      64  64    64  64 

A megismerési 

funkciók      10  10    10  10 

A tanulás, 

tanuláselméletek      12  12    12  12 
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Motiváció, 

motiválás      12  12    12  12 

A tanítás-tanulás 

célrendszere      10  10    10  10 
 

Az oktatás 

szerkezete      10  10    10  10 

Az oktatás 

szervezése      10  10    10  10 

10721-12  

Szórakoztató 

zenész 

tevékenysége 

 

 

Pedagógiai 

alapismeretek 

gyakorlat        64 64     64 64 

Hospitálás       32 32     32 32 

Tanítási gyakorlat       32 32     32 32 

Összesen 858 

1050

    

160 

   400 640   396 648 

160 

448 592   

Összesen 1908  1908 1040 3108 1044 1040 2244  

Elméleti óraszámok/aránya 1258/ 40,5%                                                                  844/37,6 % 

  

    

Gyakorlati óraszámok/aránya 1850/ 59,5%                                                                   1400/ 62,4% 

  

    

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 
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Klasszikus zenész 54 212 05 

 

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 212 05 

1.2. Szakképesítés megnevezése: Klasszikus-zenész (szakmairány megjelölésével) 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440  

 

2. EGYÉB ADATOK 

 

2.1. A képzés megkezdésének feltételei: 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség vagy iskolai előképzettség hiányában; párhuzamos oktatás  esetén 

nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: – 

2.2. Szakmai előképzettség: a zenei elméleti és hangszeres (énekes) ismeretek legalább alapfokú ismerete, amelyet 

a szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel, amely szakmai szintjében eléri legalább a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (7) bekezdésében meghatározott, az alapfokú művészeti iskolában 

zeneművészeti ágban teljesített művészeti alapvizsga követelményét.   

2.3. Előírt gyakorlat: – 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: vannak 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 % 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %  

2.8. Szintvizsga: – 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra 

 

3. PÁLYATÜKÖR 

 

3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)  

 

 A B C 

3.1.1. FEOR 

száma 

FEOR megnevezése A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök) 

3.1.2. 2493 Zenetanár 

(iskolarendszeren kívül) 

Zeneoktató 

3.1.3. Énektanár 

3.1.4.  

 

 

 

 

2724 

 

 

 

 

 

Zeneszerző, zenész, 

énekes 

Énekes 

3.1.5. Vokalista 

3.1.6. Korrepetitor 

3.1.7. Zenész, billentyűs  

3.1.8. Zenész, fafúvós  

3.1.9. Zenész, húros/vonós  

3.1.10. Zenész, rézfúvós 

3.1.11. Zenész, ütős 

3.1.12. Zeneművek szerzője 

3.1.13. Dalszerző 
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Hangszerek/tanszakok jegyzéke: 

 

Fafúvós (furulya-blockflöte, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott), rézfúvós (kürt, trombita, harsona, tuba), 

húros/vonós (hárfa, gitár, cimbalom, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon), billentyűs (csembaló, orgona, 

zongora, harmonika), ütős 

 

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

 

A klasszikus-zenész, mint énekes vagy hangszeres előadóművész, mint zongorakísérő, mint zenei együttesek tagja, 

vezetője, a megszerzett szakmai ismeretek birtokában közreműködik a képzettségének megfelelő műfajú  

- nyilvános/zártkörű előadásokon, rendezvényeken, hangversenyeken, 

- zenés színházi előadásokon,  

- hanglemez felvételeken,  

- rádió- és televízió felvételeken, valamint 

a közönség számára bármely más módon hozzáférhető élőzenei előadáson. 

Végezhet zeneszerzői feladatokat, feldolgozásokat, átiratokat, hangszereléseket, hangfelvételeket készíthet. 

A közművelődés terén betölthet műsorszerkesztői, zenei műsorvezetői, ügyintézői munkaköröket. 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések 

 

 A  B C 

  3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés 

3.3.2. azonosító száma  megnevezése a kapcsolódás módja 

3.3.3. - - - 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 

 

 A B 

4.1. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Hangkultúra szakmairány  megnevezésű 

állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak 

4.1.1. azonosító száma megnevezése  

4.1.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) 

4.1.3. 10642-12 Hangfelvételek készítése, hangkultúra 

 

 A B 

4.2. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Hangszeres-zenész (fafúvós, rézfúvós, 

húros/vonós, billentyűs, ütős) szakmairány  megnevezésű állam által elismert szakképesítés 

az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól szóló 

kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak 

4.2.1. azonosító száma megnevezése  

4.2.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) 

4.2.3. 10643-12 Klasszikus hangszeres zenélés 

 

 A B 

4.3. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Magánénekes szakmairány  

megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai 

követelménymoduljainak 

4.3.1. azonosító száma megnevezése  

4.3.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) 

4.3.3. 10644-12 Éneklés 

 

 A B 

4.4. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Zeneelmélet-szolfézs szakmairány  

megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai 

követelménymoduljainak 

4.4.1. azonosító száma megnevezése  
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4.4.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) 

4.4.3. 10645-12 Zeneelméleti tevékenységek gyakorlása 

 

 A B 

4.5. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Zeneszerzés szakmairány  megnevezésű 

állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai 

követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak 

4.5.1. azonosító száma megnevezése  

4.5.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) 

4.5.3. 10646-12 Zeneszerzés 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

 

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

Iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített 

tantárgyak - a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint - egyenértékűek az adott követelménymodulhoz 

tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.  

 

5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

 

 A B C 

5.2.1. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Hangkultúra szakmairány  

megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.1.1. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.1.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, 

zenetörténet) 

írásbeli/szóbeli 

5.2.1.3. 10642-12 Hangfelvételek készítése, 

hangkultúra 

gyakorlati/írásbeli/szóbeli 

 

 A B C 

5.2.2. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Hangszeres-zenész (fafúvós, rézfúvós, 

húros/vonós, billentyűs, ütős) szakmairány megnevezésű állam által elismert 

szakképesítés az állam által elismert szakképesítés szakmai követelménymoduljairól 

szóló kormányrendelet szerinti szakmai követelménymoduljainak 

5.2.2.1. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.2.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, 

zenetörténet) 

írásbeli/szóbeli 

5.2.2.3. 10643-12 Klasszikus hangszeres zenélés gyakorlati/írásbeli/szóbeli 

 

 A B C 

5.2.3. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Magánénekes szakmairány  

megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.3.1. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.3.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, 

zenetörténet) 

írásbeli/szóbeli 

5.2.3.3. 10644-12 Éneklés gyakorlati/írásbeli/szóbeli 
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 A B C 

5.2.4. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Zeneelmélet-szolfézs szakmairány  

megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.4.1. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.4.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, 

zenetörténet) 

írásbeli/szóbeli 

5.2.4.3. 10645-12 Zeneelméleti tevékenységek 

gyakorlása 

gyakorlati/írásbeli/szóbeli 

 

 A B C 

5.2.5. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Zeneszerzés szakmairány  

megnevezésű állam által elismert szakképesítés az állam által elismert szakképesítés 

szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti szakmai 

követelménymoduljainak 

5.2.5.1. 
azonosító száma megnevezése 

a modulzáró vizsga 

vizsgatevékenysége 

5.2.5.2. 10602-12 Zenész alapok (szolfézs, 

zenetörténet) 

írásbeli/szóbeli 

5.2.5.3. 10646-12 Zeneszerzés gyakorlati/írásbeli/szóbeli 

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 

végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető. 

 

Csak 60 % a vizsgasúly, javítani  

  

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:  

 

5.3.1. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Hangkultúra megnevezésű szakmairány komplex 

szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.1.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Zongorajáték (melléktárgy) 

A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerjáték bemutatása, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek 

megszólaltatása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 5 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 

 

5.3.1.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, elméleti kérdésekre válaszadás 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, akkordfűzési gyakorlat kidolgozása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 
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C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hangzó anyag alapján, a szakmairány stílusához kapcsolódó zenemű részletek 

felismerése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 

 

5.3.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Akkordfűzési gyakorlat zongorán való megszólaltatása diktálás alapján, zenemű 

harmóniai, formai elemzése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Zenetörténeti korszakok, zeneszerzők munkásságának bemutatása, műelemzés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

5.3.2. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Hangszeres-zenész (fafúvós, rézfúvós, 

húros/vonós, billentyűs, ütős) megnevezésű szakmairány komplex szakmai vizsga 

vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.2.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Hangszerjáték (főtárgy) 

A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerjáték bemutatása, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek 

megszólaltatása nyilvános vizsgahangverseny keretében 

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zongorajáték (melléktárgy) 

A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerjáték bemutatása, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek 

megszólaltatása 

A zongora főtárgyasok számára ez a vizsgafeladat nem teljesíthető. Időtartama és értékelési súlyaránya az A) 

vizsgafeladathoz adódik 

 

A vizsgafeladat időtartama: 5 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 

 

5.3.2.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 
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A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, elméleti kérdésekre válaszadás 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, akkordfűzési gyakorlat kidolgozása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hangzó anyag alapján, a szakirány stílusához kapcsolódó zenemű részletek felismerése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 

 

5.3.2.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Akkordfűzési gyakorlat zongorán való megszólaltatása diktálás alapján, zenemű 

harmóniai, formai elemzése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Zenetörténeti korszakok, zeneszerzők munkásságának bemutatása, műelemzés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

5.3.3. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Magánénekes megnevezésű szakmairány 

komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Éneklés (főtárgy) 

A vizsgafeladat ismertetése: Az éneklés bemutatása, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek 

megszólaltatása nyilvános vizsgahangverseny keretében 

 

A vizsgafeladat időtartama: 25 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
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B) A vizsgafeladat megnevezése: Zongorajáték (melléktárgy) 

A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerjáték bemutatása, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek 

megszólaltatása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 5 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 

 

5.3.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, elméleti kérdésekre válaszadás 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, akkordfűzési gyakorlat kidolgozása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakiránynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hangzó anyag alapján, a szakmairány stílusához kapcsolódó zenemű részletek 

felismerése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 

 

5.3.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakiránynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Akkordfűzési gyakorlat zongorán való megszólaltatása diktálás alapján, zenemű 

harmóniai, formai elemzése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Zenetörténeti korszakok, zeneszerzők munkásságának bemutatása, műelemzés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 
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5.3.4. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Zeneelmélet-szolfézs megnevezésű szakmairány 

komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.4.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Vezénylés 

A vizsgafeladat ismertetése: Énekes együttes vezénylése, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek 

megszólaltatása nyilvános vizsgahangverseny keretében 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zongorajáték (melléktárgy) 

A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerjáték bemutatása, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek 

megszólaltatása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 15 % 

 

5.3.4.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, elméleti kérdésekre válaszadás 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, akkordfűzési gyakorlat kidolgozása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hangzó anyag alapján, a szakirány stílusához kapcsolódó zenemű részletek felismerése. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 

 

5.3.4.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés, partitúrajáték 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 12 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Akkordfűzési gyakorlat zongorán való megszólaltatása diktálás alapján, zenemű 

harmóniai, formai elemzése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10% 
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C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Zenetörténeti korszakok, zeneszerzők munkásságának bemutatása, műelemzés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8 % 

 

Csak 95 % a vizsgasúly, javítani  

 

5.3.5. Az 54 212 05 azonosító számú, Klasszikus zenész Zeneszerzés megnevezésű szakmairány komplex 

szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

5.3.5.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneszerzés 

A vizsgafeladat ismertetése: Egy saját kompozíció nyilvános bemutatása felvételről vagy élő előadásban  

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zongorajáték (melléktárgy) 

A vizsgafeladat ismertetése: A hangszerjáték bemutatása, az adott szakképesítés kerettanterve alapján előírt művek 

megszólaltatása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

5.3.5.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, elméleti kérdésekre válaszadás 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hallás utáni lejegyzés, akkordfűzési gyakorlat kidolgozása 

 

A vizsgafeladat időtartama: 50 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Hangzó anyag alapján, a szakirány stílusához kapcsolódó zenemű részletek felismerése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 5 % 
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5.3.5.3. Szóbeli vizsgatevékenység  

A) A vizsgafeladat megnevezése: Szolfézs - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott szakképesítés 

és a szakmairánynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Lapról olvasás, kamaraéneklés, zongora (hangszer) kíséretes éneklés, partitúrajáték 

 

A vizsgafeladat időtartama: 20 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 12 % 

 

B) A vizsgafeladat megnevezése: Zeneelmélet  

 

A vizsgafeladat ismertetése: Akkordfűzési gyakorlat zongorán való megszólaltatása diktálás alapján, zenemű 

harmóniai, formai elemzése 

 

A vizsgafeladat időtartama: 15 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 10 % 

 

C) A vizsgafeladat megnevezése: Zenetörténet-irodalom - Zenész alapok (szolfézs, zenetörténet) modul, (az adott 

szakképesítés és a szakiránynak megfelelő kerettanterv alapján) 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Zenetörténeti korszakok, zeneszerzők munkásságának bemutatása, műelemzés 

 

A vizsgafeladat időtartama: 10 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 8 % 

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó 

részletes szabályok:  

 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című 

weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában. 

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: - 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK 

 

 A 

6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges 

eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési 

jegyzék 

6.2. Előadóterem/tanterem 

6.3. Hangversenyterem 

6.4. Zongora/pianínó (tantermenként) 

6.5. Állítható magasságú zongoraszék (tantermenként) 

6.6. Hangszer tartozékokkal 

6.7. Hangszertokok 

6.8. Hangszerraktár 

6.9. Audio berendezés 

6.10. Video berendezés 

6.11. Hangtechnikai eszközök, berendezések (hangkultúra) 

6.12. Kottatartó 

6.13. Metronóm 

6.14. Tükör  

 

 

 

http://www.munka.hu/
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követelménymodulok 

Tantárgyak Párhuzamos képzés  Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

Szakképesítés első évf. Szakképesítés 

utolsó évfolyama 

9-12. évfolyam  ögy 5/13. évfolyam 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy  szabad e gy e gy ögy e gy 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség 

és biztonság 

18      18     

11499-12 Foglalkoztatás 

II. 

Foglalkoztatás II.     16     16  

11498-12 Foglalkoztatás 

I. (érettségire épülő 

képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.      64     64  

10602-12 

Zenész alapok (szolfézs, 

zenetörténet)  

Szolfézs I. 140      72     

Zenetörténet I. 140      72     

10643-12 

Klasszikus hangszeres 

zenélés 

 

Főtárgy  280    96  108   96 

Kötelező-zongora  140    32  36   32 

Szolfézs II. 140    96  36   96  

Zeneelmélet 280    96  108   96  

Zenetörténet II. 140    96  36   96  

Zenekar/Kórus  420  70  96  108 70  96 

Népzene 32    32  36   32  
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Hangszerismeret     32     32  

Kamarazene  104  70  32  36 70  32 

Zenei munkaképesség  

megőrzése 

   20  64  72 20  64 

Kreatív önfejlesztés      208  342   208 

összes óra 890 944   160 432 560 378 738 160 432 560 

összes óra 1834   992 1116 992 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Szakmai 

követel-mény-

modul 

 

Tantárgyak, 

témakörök 

 

 Szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

Szakközépis

kolai képzés 

összes 

óraszáma 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

A 

szakképzé

s összes 

óraszáma 

Szakképesítés-specifikus szakképzés 

óraszáma 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

  

  

9-12. évfolyam 9-12. 

évfolyam 

5/13. évfolyam 13. évfolyam 14. évfolyam  

e gy szabad  ögy   e gy  e gy ögy e gy  

1
1

5
0
0

-1
2

 
M

u
n

k
a

h
e
ly

i 
eg

és
zs

ég
 

és
 

b
iz

to
n

sá
g

 

Munkahelyi 

egészség és biztonság 

18    18   18 18     18 

Munkavédelmi 

alapismeretek 

4    4   4 4     4 

Munkahelyek 

kialakítása 

4    4   4 4     4 

Munkavégzés 

személyi feltételei 

2    2   2 2     2 

Munkaeszközök 

biztonsága 

2    2   2 2     2 

Munkakörnyezeti 

hatások 

2    2   2 2     2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 

4    4   4 4     4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
a
tá

s 
II

. 

Foglalkoztatás II.      16  16    16  16 

Munkajogi 

alapismeretek 

      4   4     4   4 

Munkaviszony 

létesítése 

      4   4     4   4 

Álláskeresés       4   4     4   4 
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Munkanélküliség       4   4     4   4 

1
1

4
9
8

-1
2

  
F

o
g

la
lk

o
zt

a
tá

s 
I.

 

(é
r
et

ts
ég

ir
e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 

es
et

én
) 

Foglalkoztatás I.      64  64    64  64 

Nyelvtani rendszerzés 

1 

     8  8    8  8 

Nyelvtani 

rendszerezés 2 

     8   8     8   8  

Nyelvi 

készségfejlesztés 

     24   24     24   24  

Munkavállalói 

szókincs 

     24   24     24   24  

1
0

6
0
2

-1
2
 

Z
en

és
z 

a
la

p
o

k
 (

sz
o

lf
éz

s,
 z

e
n

e
tö

rt
én

et
) 

Szolfézs I. 140    140   140 72     72 

Készségfejlesztés 

hallás útján 

35    35   35 18     18 

Készségfejlesztés 

éneklés útján 

35    35   35 18     18 

Készségfejlesztés 

írásban 

35    35   35 18     18 

Stílus és zenetörténeti 

ismeretek elsajátítása 

35    35   35 18     18 

Zenetörténet I. 140    140   140 72     72 

Zenetörténeti 

ismeretek 

46    46   46 24     24 

Műelemzés 47    47   47 24     24 

Zenehallgatás 47    47   47 24     24 

1
0

6

4
3

-

1
2

 

K
la

ss
zi

k
u

s 

h
a

n

g
sz

e

re
s 

ze
n

él
és

 

Főtárgy  280   280  96 376  108   96 204 
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Skálák, technikai 

gyakorlatok és etűdök 

 93   93  32 125  36   32 68 

Szonáták, szvitek, 

invenciók és más 

hasonló művek 

 93   93  32 125  36   32 68 

Versenyművek, 

előadási darabok 

 94   94  32 126  36   32 68 

Kötelező zongora  70   70  32 102  36   32 68 

Technikai 

gyakorlatok, etűdök 

 23   23  10 33  12   10 22 

Barokk zeneművek  23   23  11 34  12   11 23 

Előadási darabok  24   24  11 35  12   11 23 

1
0

6
4
3

-1
2

K
la

ss
zi

k
u

s 
h

a
n

g
sz

e
re

s 
ze

n
él

és
 

 

Szolfézs II. 140    140  96 236 36   96  132 

Készségfejlesztés 

hallás útján 

35    35  24 59 9   24  33 

Készségfejlesztés 

éneklés útján 

35    35  24 59 9   24  33 

Készségfejlesztés 

írásban 

35    35  24 59 9   24  33 

Stílus és zenetörténeti 

ismeretek elsajátítása 

35    35  24 59 9   24  33 

Zeneelmélet 280    280 96  376 108   96  204 

Összhangzattan 94    94 32  126 36   32  68 
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Formatan 93    93 32  125 36   32  68 

A continuo-játék 

alapjai 

93    93 32  125 36   32  68 

Zenetörténet II. 140    140 96  236 36   96  132 

Zenetörténeti 

ismeretek 

47    47 32  79 12   32  44 

Műelemzés 47    47 32  79 12   32  44 

Zenehallgatás 46    46 32  78 12   32  44 

Zenekar / Kórus  420   420  96 516  108   96 204 

Barokk zene / 

Klasszikus zenekari 

művek átiratai 

 140   140  32 172  36   32 68 

Bécsi klasszikus 

művek / eredeti 

fúvószenekari művek 

 140   140  32 172  36   32 68 

Romantikus és kortárs 

művek/ kortárs 

magyar művek 

 140   140  32 172  36   32 68 

Népzene 32    32 32  64 36   32  68 

Zenei anyanyelvünk 

megismerése 

10    10 10  20 12   10  22 

Népművészet, 

népszokások 

11    11 11  22 12   11  23 

A népzene 

rendszerezése, 

népdalok elemzése 

11    11 11  22 12   11  23 

Hangszerismeret      32  32    32  32 
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A hangszer 

működésének fizikai 

alapjai 

     11  11    11  11 

Hangszertörténet      11  11    11  11 

Alapvető 

karbantartási 

ismeretek 

     10  10    10  10 

Kamarazene  104   104  32 136  36   32 68 

Barokk művek  35   35  11 46  12   11 23 

A bécsi klasszika és 

romantika művei 

 35   35  11 46  12   11 23 

XX. századi művek  34   34  10 44  12   10 22 

Zenei 

munkaképesség 

megőrzése 

      64 64  72   64 136 

A légzés fejlesztése       21 21  24   21 45 

Foglalkozási ártalmak 

megelőzése 

      21 21  24   21 45 

Zenei mozgások 

fejlesztése és 

korrekciója 

      22 22  24   22 46 

Kreatív önfejlesztés       208 208  342   208 550 

Hangképzés, skála, 

etűdök 

      69 69  114   69 183 

Szonáták, 

versenyművek 

      69 69  114   69 183 

Előadási darabok       70 70  114   70 184 



688 

 

Összesen 890 944  160  432 560  

2826 

378 738 160 432 560  

2108 

Összesen 1834         992                              1116 992  

Elméleti óraszámok/aránya 1322   (44,27 %) 810 (35,71 

 %) 

 

Gyakorlati óraszámok/aránya 1664  (55,73 %) 1458  (64,29 

%) 

 

 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymoduloknál a közös tartalmakat jelölik. 



 

689 

 

2.59.4. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV  

a(z) 

54 212 04 

JAZZ-ZENÉSZ (szakmairány megjelölésével) 

JAZZ-ZENÉSZ szakmairány: HÚROS/ VONÓS  

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

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,  

– a(z) 54 212 04 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült.      

 

II. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 

A szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével ) Jazz-zenész szakmairány: Húros, 

vonós  

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, vagy érettségi végzettség, vagy 

kizárólag szakképzési évfolyamon történő képzés esetében - iskolai előképzettség hiányában (érettségi 

végzettség) - legalább a középiskolai tanulmányok folytatása a tizedik évfolyamon. 

 

Bemeneti kompetenciák: megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - olvasási készség, 

hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék 

 

Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, 

valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a 

szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak 

 

Pályaalkalmassági követelmények: vannak 
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IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak: 

Audio berendezések CD, DVD lejátszó, erősítő, hangfalak tanszakonként 1  

Video berendezések Kamera, kivetítő, vászon intézményenként 1 

Zongorák vagy pianínók Tantermenként 1 

Hangszerek tartozékokkal Tanszakonként indokolt mennyiségben 

Hangtechnikai eszközök, 

berendezések 

Erősítők, hangkeverők, mikrofonok, állványok, kábelek, 

hangszeralapok zenekari megszólaláshoz 

Kottatartók Állványok és zenekari pultok elegendő mennyiségben 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

CD, DVD és kottatár  Intézményenként, folyamatos feltöltéssel 

Számítástechnikai eszközök 

Tanári notbook-ok, asztali gépek, nyomtatók, 

fénymásolók  

Zenei szerkesztő és gyakorlóprogramok Tanszakonként  

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai 

tartalmával, tantárgyi rendszerével, átlagos órakeretével.  

A kétévfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai évfolyamokra 

jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 

A kétévfolyamos képzés első és második évfolyamának összevont összes óraszáma, szakmai tartalma arányosan 

elosztható hosszabb, legfeljebb 104 heti szakmai felkészítés keretében azzal, hogy az összes képzési óraszám 

legfeljebb 2268 óra, a szabad sáv felhasználása esetében 2540 óra lehet a *-al jelölt évfolyamszerkezet esetén is.  

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával 

évfolyam 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

hetek száma 36 36 36 32 32 

heti szakmai óraszám a heti 40 órás szki 

kerettanterv szerint 
11 12 13 16 31 

NAT művészet óra  1    

szabad sáv 4 4 4 4 4 

helyi szinten szakmai képzésre fordítható 

összes óraszám 15 17 17 20 35 

éves óraszám 540 612 612 640 1120 

képzési óraszám 9-12:  2404    

képzési óraszám 13:  1120    

gyakorlat (felosztva)  160    

összes képzési óra:  3684    

  

Érettségire épülő oktatás esetén felhasználható óraszámok: 
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évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét* 1116 óra/év 35 óra/hét* 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét* 992 óra/év 35 óra/hét* 1120 óra/év 

Ögy. nélkül  2108 óra  2380 óra 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

*Három éves képzés esetén – 1/13-tól 1/14-ig – a megadott összes óraszám megtartásával a heti óraszám 22 

óra/hét, illetve 23 óra/hét lehet. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                2  

 

 

Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Párhuzamos képzés   

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

Szakképesítés első évf. 

Szakképesítés 

utolsó évfolyama 

9-12. évfolyam 

 ögy 

5/13. évfolyam 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy  szabad e gy 
e gy ögy e 

gy 

10602-12 

Zenész alapok 

Szolfézs I. 104    32  72   64  

Zenetörténet I. 104    32  72   64  

10626-12 

Jazz hangszeres zenélés 
Hangszeres főtárgy  280    160  180   160 
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Zongora kötelező  122    48  72   64 

Zenekari gyakorlat  280    128  144   128 

Kamarazene  208    64  72   64 

Improvizációs 

gyakorlat 
 172    128  144   128 

Jazzelmélet 136    128  90   64  

Jazztörténet 140    64  90   64  

Jazz szolfézs 140    64  72   64  

Zeneelmélet I. 104    64  90   48  

összes óra 746 1062 
 160 

464  528 504 612 
160 

448 544 

összes óra 1808 992 1116 992 

 

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai  óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és felhasználható 

óraszámokat és  a közismereti képzésre fordítható szabad sáv  óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a 

közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A szakképzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
1

5
0
0

-1
2

 M
u

n
k

ah
el

y
i 

eg
és

zs
ég

 é
s 

b
iz

to
n

sá
g

 Munkahelyi egészség és biztonság 18           18 18     18 

Munkavédelmi alapismeretek 4           4 4     4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4     4 

Munkavégzés személyi feltételei 2           2 2     2 

Munkaeszközök biztonsága 2           2 2     2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2     2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4           4 4     4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                16  16 

Munkajogi alapismeretek                4  4 

Munkaviszony létesítése                4  4 

Álláskeresés                4  4 

Munkanélküliség                4  4 

1
1

4
9
8

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 

(é
re

tt
sé

g
ir

e 
ép

ü
lő

 

k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1                8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2                8  8 

Nyelvi készségfejlesztés                24  24 

Munkavállalói szókincs                24  24 
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Szakmai 

követelmény-

modul 

 

Tantárgyak, 

témakörök 

 Szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

Szakközépiskolai 

képzés összes 

óraszáma 

Szakképesítés

-specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma 

A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

9-12. évfolyam 9-12. évfolyam 5/13. évfolyam   13. évfolyam 

14. 

évfolyam   

e gy 

szab

ad  ögy   e gy   e gy ögy e gy   

1
0

6
0
2

-1
2

  

Z
en

és
z 

a
la

p
o

k
 

 

Szolfézs I. 104    104 32  136 72   64  136 

Készségfejlesztés 

hallás után 
26    26 8  34 18   16  34 

Készségfejlesztés 

éneklés útján 
26    26 8  34 18   16  34 

Készségfejlesztés 

írásban 
26    26 8  34 18   16  34 

Stílus és 

zenetörténeti 

ismeretek 

elsajátítása 

26    26 8  34 18   16  34 

Zenetörténet I. 104    104 32  136 72   64  136 

Zenetörténeti 

ismeretek 
34    34 11  45 24   21  45 

Műelemzés 
34    34 11  45 24   21  45 

Zenehallgatás 
36    36 10  46 24   22  46 

1
0

6
2
6

-1
2
 

J
a

zz
 

h
a

n
g

sz
e
re

s 

ze
n

él
és

 

 

Hangszeres  

Főtárgy (Jazz 

basszusgitár 

Jazzbőgő 

Jazzgitár) 

 280   280  160 440  180   160 340 
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Hangszertechnika  126   126  72 198  81   72 153 

Improvizáció  98   98  56 154  63   56 119 

Repertoár és zenei 

egyéniség 

kialakítása 

 56   56  32 88  36   32 68 

Zongora kötelező  122   122  48 170  72   64 136 

Hangszertechnika  13   13  4 17  7   6 13 

A klasszikus- és 

jazzelmélettel 

összefüggő 

feladatok 

 36   36  15 51  22   19 41 

Játék- és 

kísérettechnika 
 36   36  15 51  22   19 41 

Improvizáció  13   13  4 17  7   6 13 

Klasszikus anyag  24   24  10 34  14   14 28 

Zenekari 

gyakorlat 
 280   280  128 408  144   128 272 

Ritmusszekció, 

dallami-harmóniai 

szekció gyakorlatai 

 140   140  64 204  73   63 136 

Kollektív 

improvizáció 
 42   42  19 61  22   19 41 

Hangszerelés, 

stílusgyakorlatok 
 98   98  45 143  49   46 95 

Kamarazene  208   208  64 272  72   64 136 
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Komolyzene  103   103  33 136  36   32 68 

Könnyűzene  103   103  33 136  36   32 68 

Improvizációs 

gyakorlat 
 172   172  128 300  144   128 272 

Improvizáció 

elmélet 
 34   34  26 60  28   26 54 

Szekciók szerepe az 

improvizációban 
 69   69  51 120  58   51 109 

Improvizáció a 

jazztörténet 

különböző 

korszakaiban 

 69   69  51 120  58   51 109 

Jazzelmélet 136    136 128  264 90   64  154 

Alapfogalmak 8    8 6  14 5   3  8 

A zene vertikális 

építőelemei 
27    27 26  53 18   13  31 

A zene horizontális 

építőelemei 
27    27 26  53 18   13  31 

Ritmika 16    16 15  31 11   7  18 

Improvizáció 27    27 26  53 18   13  31 

Formatan 15    15 14  29 9   8  17 
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Zeneszerzés, 

hangszerelés 
16    16 15  31 11   7  18 

Jazztörténet 140    140 64  204 90   64  154 

Eredet és 

előzmények 
18    18 8  26 12   8  20 

Archaikus jazz 22    22 11  33 14   10  24 

Swingkorszak 22    22 11  33 14   10  24 

Latin jazz 20    20 10  30 14   10  24 

Modern jazz 29    29 12  41 18   13  31 

A jazz elterjedése a 

világon 
29    29 12  41 18   13  31 

Jazz szolfézs 140    140 64  204 72   64  136 

Elméleti háttér 7    7 3  10 4   3  7 

Diktandók 39    39 18  57 20   19  39 

Ritmika 23    23 11  34 12   11  23 

Éneklés, tapsolás 22    22 9  31 11   9  20 

Lejegyzés 

hangfelvételről 
22    22 9  31 11   9  20 
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Összetett feladatok 27    27 14  41 14   13  27 

Zeneelmélet I. 104    104 64  168 90   48  138 

Összhangzattan 53    53 31  84 45   24  69 

Formatan 53    53 31  84 45   24  69 

Összesen 746 1062  
160 

1808 464 528 2960 504 612 
160 

448 544 2268 

Összesen         

Elméleti óraszámok/aránya Öt évfolyamos képzésben: 1210 óra 40,88% 
Érettségi utáni képzésben: 952 óra 

41,97% 

Gyakorlati óraszámok/aránya Öt évfolyamos képzésben: 1750 óra 59,12% Érettségi utáni képzésben: 1316 óra 58,03% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
u

n
k
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éd
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m

i 
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ap
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m
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et
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M
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k
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y
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k
ia
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k
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a 

M
u

n
k
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s 
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u

n
k
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k
ö
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b
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n
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k
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ö
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u
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k
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m
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g
i 
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m
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 

A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  

 

1. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy          18 óra 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a 

biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.3. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek            4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi 

előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi 

és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a 

munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények 

humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással 

összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 

biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és 

rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

1.3.2. Munkahelyek kialakítása             4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége.  

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 
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 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes 

területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés adása, 

fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás 

szabályai, hátsérülések megelőzése  

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, 

eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei            2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, 

foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. 

Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága             2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei, és a 

munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a 

megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A 

biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési 

eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. 

Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos 

működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások             2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások 

felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási 

megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek            4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények 

normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 

munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények 

biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a munkavégzés során. 
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Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. Foglalkozás-

egészségügyi feladatok. 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések. 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok 

munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott 

képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 

M
u

n
k

aj
o

g
i 

al
ap

is
m

er
et

ek
 

M
u

n
k

av
is

zo
n
y

 

lé
te

sí
té

se
 

Á
ll

ás
k

er
es

és
 

M
u

n
k

an
él

k
ü

li
sé

g
 

FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít  x  x     

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    

Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   

Vállalkozást hoz létre és működtet       x  

Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   

Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége  x  x     

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      

Álláskeresési módszerek     x    

Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  

Munkaügyi szervezetek      x   

Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     

Munkaviszony létrejötte    x     

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei      x  x  

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási 

tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 

Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  

Információforrások kezelése  x  x  x  x 

Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x  x  x  x  

Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x  x  

Határozottság  x  x  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x  x  

Információgyűjtés  x  x  x  x 

 

2. Foglalkoztatás II. tantárgy            16 óra 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, 

munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

2.3. Témakörök  

 

2.3.1. Munkajogi alapismeretek            4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, 

magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért 

való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés 

módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti 

jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka 

törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas 

munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

2.3.2. Munkaviszony létesítése             4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan 

munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó 

dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó járulékfizetési 

kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási 

ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

 

2.3.3. Álláskeresés        4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, mobilitás 

szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz 

fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép 

megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, kapcsolati 

hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő 

álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő 

jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
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Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási 

Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

2.3.4. Munkanélküliség       4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; 

együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból való 

törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. 

Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb 

szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, 

foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, mezőgazdasági 

őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

2.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

2.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

2.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

2.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
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- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.6. Információk önálló rendszerezése x    
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1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

2.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  

 

 

A 11498-12 azonosító számú, 

 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai követelménymodulhoz 

tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 
N
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik    x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti 

munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, 

használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése    x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai  x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű 

szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések 

megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett 

mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  

Deduktív gondolkodás   x  

3. Foglalkoztatás I. tantárgy       64 óra 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 

eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve bemutatkozni, a 

munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés történjen 

meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb 

mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi asszociatív 

memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó 

társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához 

kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

3.3. Témakörök 

33.3.1. Nyelvtani rendszerzés 1      8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon 

gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok 

megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott 

kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes legyen 

arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az igeidők 

helyes használata révén fog megvalósulni. 

33.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2      8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, illetve a 

módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, 

amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz 

arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén 

alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a 

prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési 

eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre 

relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 



709 

 

33.3.3. Nyelvi készségfejlesztés       24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória fejlesztése fonetikai 

készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi alapszókincshez 

kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási képességfejlesztés, 

és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein 

keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó 

szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet és 

ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a képességnek a minél 

tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés, ami 

az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek 

(az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két 

fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során a 

célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

33.3.4. Munkavállalói szókincs       24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. 

Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. 

Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához 

szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések 

kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját 

munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes tanteremben, hiszen az 

oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, mind pedig a tanulói 

tevékenységformák. 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   

1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás x    
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3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

 

 

A 10602-12 azonosító számú 

 

Zenész alapok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
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A 10602-12 azonosító számú Zenész alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10602-12 

Zenész alapok 

Szolfézs I.  Zenetörténet I. 
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FELADATOK 

Egy-, illetve két szólamban hallás után dallamokat lejegyez   x x    

Lapról olvas  x  x    

Ügyel a helyes tempóra, ritmusra, dinamikára és a tiszta 

intonációra 
x x x x    

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x   x  x  

Tájékozódik a zenetörténeti korszakokban, a különböző 

stílusokban, műfajokban 
   x x  x 

Felvétel alapján zeneművet egy-egy jellegzetes részletéről 

felismer 
    x  x 

Többszólamú mű társas előadása  x x  x    

SZAKMAI ISMERETEK 

 Skálák és hangközök x x x   x  

 Ritmusok, ritmusképletek x  x   x  

A zenetörténet korszakaira jellemző stílusjegyek, műfaji 

sajátosságok 
x   x x x x 

A legjelentősebb zeneszerzők életműve    x x x x 

Műelemzés    x  x  

Zenefelismerés       x 

 Zenei jelenségek (pl. szekvencia, moduláció) felismerése x x x   x x 

Az alapvető zenei szakkifejezések x   x x x  

Kamaraének  x x  x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Megbízható zenei hallás x x x x  x x 

 Tiszta intonáció  x  x    

 Metrum, lüktetés, tempótartás   x x   x 

Kottaírási és -olvasási készség x x x x  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Figyelem x x x x x  x 

 Pontosság x x x x x x  

 Önállóság  x x x  x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Emlékezőképesség x  x x x x x 

 Figyelem-összpontosítás x x x x   x 

Kontroll (ellenőrző képesség) x x x x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
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 Kapcsolatteremtő készség x x  x    

 Empatikus készség  x  x    

 Kommunikációs rugalmasság x x  x   x 

 

4. Szolfézs I.  tantárgy       136 óra/ 136 óra 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

A szolfézs I tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását és ismertesse 

meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában szerzett zenei ismeretekre és 

elkezdett készségek fejlesztésére alapozva fejlessze tovább a növendék tudását és képességeit. Egészítse ki 

a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó hangszeres, zeneelméleti és zenetörténeti 

tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez szükséges képességeket és készségeket. A lehető 

leghamarabb vonjon párhuzamot és találja meg az összefüggéseket, kapcsolódási pontokat a készségek 

fejlesztése és az aktív zenei tevékenységformák között. Járuljon hozzá a széleskörű szakmai tudás 

megszerzéséhez, amely alkalmassá teszi a növendéket a szakirányú felsőoktatásban folytatandó 

tanulmányok, illetve a középfokú végzettséget igénylő munkakörök ellátására.  

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szolfézs I nevű tárgy során tanulmányozott művek a diákok saját érzékeikkel való megismerése által 

párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, szöveges mű esetén az 

irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. 

Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és 

tanulmányozásához. 

A tárgy ezen felül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy keretében 

tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei eszközeit, hiszen a szolfézs a 

zene teljesebb megértését szolgálja. 

 

4.3. Témakörök  

 

4.3.1. Készségfejlesztés hallás után    34 óra/34 óra 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs I tárgy egyik legfontosabb eleme, mely sokban épül a 

zeneiskolai alapokra. A diákok számára nagyon fontos, hogy mind jobban, készség szinten felismerjék az 

európai műzene évszázadok során folyamatosan cizellálódó elemeit.  

Fejleszteni kell  

a hangközök felismerését 

a hármas- és négyeshangzatok felismerését 

tipikus dallami fordulatok felismerését  

a különböző ritmusképletek biztos beazonosítását 

a különböző metrumérzetek gyors beazonosítását 

a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. század stíluselemeinek 

felismerését 

a különböző zenei formák elkülönítését 

a zenei memóriát 

a többszólamú hallás kifejlődését 

Egy kiragadott, javasolt példa a hallás utáni készségfejlesztésre: 

Hangköz- és hangzatmenet diktálása: 4#, 4b-ig, minden hangnemben, 2-3 kvintes kitéréssel, 

szűkített kvint, bő kvart, domináns szeptim, szűkített szeptim akkordok felismerésével, helyes oldásával, 

késleltetéssel.   

A stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák nagy része 

felhasználható a hallási készségek fejlesztésére is. 

 

4.3.2. Készségfejlesztés éneklés útján    34 óra/34 óra 

Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, amivel a diák 

saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. Ahhoz, hogy saját hangszerén egy 

nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja őket. Ezeket pedig 

csak énekelve tudja igazán magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási készségfejlesztésben is, 

hiszen ez az egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei elemeket be tudja 

illeszteni. A kamaraének rendkívül komplexen, már egészen kezdő szinten is nagyon segíti a későbbi 

aktív zenésztevékenység gyakorlását.  



713 

 

Fejleszteni kell 

a tiszta intonációt 

a hangközök és hangzatok biztos éneklésének és felépítésének készségét 

az alkalmazkodási képességet a többszólamú éneklés hangzás-egyensúlyának kialakításában 

a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. század stíluselemeinek 

alkalmazását 

az improvizációs készséget és zenei fantáziát 

az előadási készséget 

a memóriát és a koncentráló képességet 

a stílusos előadási és formálási készséget 

a dinamika és hangszín, valamint a zenei karakterek és dramaturgia megvalósítása iránti 

érzékenységet 

a zenei ízlést és differenciálóképességet 

Egy kiragadott, javasolt példa az éneklés útján történő készségfejlesztésre: 

Agócsy: Olvasókönyv szolmizálóknak J. S. Bach műveiből feldolgozása. Ha lehet, játsszunk 

kíséretet a növendék éneke alá, hogy a dallamból következő harmóniai váltások, modulációk jobban 

követhetőek legyenek. Lehet más kulcsokban, transzponáltan, fejből kérni a szemelvényeket. Szinte 

minden órán érdemes meghallgatni CD-ről az elénekelt műrészlet eredetijét, hogy hallják a diákok az 

eredeti kíséretet, karaktert, esetlegesen a hangszerelést és hogy felmérjék: ezekkel az „ének-etűdökkel” is 

zene közelben tartózkodnak. 

A stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák nagy része a 

megfelelő módszerekkel felhasználható az éneklési készségek fejlesztésére is. 

 

4.3.3. Készségfejlesztés írásban     34 óra/34 óra 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. Rendkívül komplex 

feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása.  

Fejleszteni kell: 

- hangközök, hangzatok felépítésének készségét 

- tipikus dallami fordulatok felismerését és alkalmazását  

- a különböző ritmusképletek felismerését és alkalmazását 

- a különböző metrumérzetek gyors felismerését és alkalmazását 

- a dallam-, metrum- és ritmustényezők összekapcsolásának képességét 

- a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. század stíluselemeinek 

felismerését 

- a belső hallást, a kottakép elképzelését, értelmezését 

- a többszólamú hallást (polifon, homofon) 

- a zenei formák áttekintésének képességét 

- az elemzés képességét; a rész és egész viszonyának áttekintését 

Egy kiragadott, javasolt példa az írásbeli készségfejlesztésre: 

Bécsi klasszikus diktandók: Az első év elején a felvételi szint alatt kell elkezdeni a diktálásukat, eleinte 

funkciós basszussal, egyszerű, lépésről-lépésre növekedő hangközökkel ellátott felső szólammal. Továbbá 

a stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák nagy része 

felhasználható az íráskészségek fejlesztésére is. 

     

4.3.4. Stílus- és zenetörténeti ismeretek elsajátítása  34 óra/34 óra 

Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs I tantárgy keretében 

híven tükrözzék a diák általános ismereteit a zenetörténeti korszakok stílusairól is. Előfordulhat, hogy 

olyan zenei korszakokkal találkozik egy diák a tantárgy keretében, amellyel hangszerén soha (pl. 

gregorián, reneszánsz), ám stílusuk ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat belőle kiművelt zenész fő, 

ha bizonyos zenei korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül kapcsolatba. A saját hangszerén egy 

zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a szolfézs I tárgy keretében kisebb 

példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal kialakul benne egy olyan 

stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan szüksége lesz, illetve saját 

hangszerén is kamatoztathatja majd tudását.  

A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és képességeit: a 

tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez igazodjon. Itt csupán javas-

latok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől érdemes műveket keresnünk az alább található 

irodalomjegyzékben: 

A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és Minnesang 
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költészet) 

A középkor többszólamú zenéje (ars antiqua, ars nova, trecento – Leoninus, Perotinus, Machaut, 

Landini) 

A korai reneszánsz (Dunstable, Dufay, Binchois, Ockeghem, Josquin, Agricola, Obrecht, Isaac, de 

la Rue) 

Az érett reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, Lassus, A. 

Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, Viadana, 

Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, 

Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, 

Victoria) 

A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 

A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 

A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 

A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 

Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   

Az utóromantika (Wolf, Mahler, R. Strauss, Mascagni, Leoncavallo, Puccini, Rachmaninov, 

Massenet, Fauré) 

A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 

neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 

Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 

A második világháború utáni szerzők (Messiaen, Boulez, Stockhausen, Varèse, Ligeti, 

Dallapiccola, Nono, Lutoslawsky, Penderecki, Eben) 

A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 

Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 

Csemitzky, Orbán, Vajda) 

Ajánlott irodalom: 

Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 

Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 

Fodor: Schola cantorum I-XIII.  

Bartha: A zenetörténet antológiája 

Forrai: Ezer év kórusa 

Forrai: Duettek 

Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 

Haydn: Zongoraszonátái 

Agócsy: Olvasókönyv szolmizálóknak J. S. Bach műveiből 

Legányné Hegyi E.: Bach példatár I. kötet 

Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 

Lassus: 24 kétszólamú motetta 

Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 

Bartók: 27 gyermek- és nőikar 

Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok, pedagógiai művek 

Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 

A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 

Kifejezetten ritmusfejlesztésre alkalmas kötetetek: 

Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 

Zombola Péter: Ritmusgyakorlatok 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

Ötvonalas tábla. 

Kézi ritmushangszer-szett. 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás 

http://www.imslp.org/
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Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) Egy

éni 

Csop

ort- 

bont

ás 

Osz

tály

- 

ker

et 

1.1 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással (kamaraének) 
 x  6.4, 6.5 

1.2. zongorázás-éneklés x x  6.4, 6.5 

1.3. éneklés x    

1.4. hangszeres játék  x   

1.5. egyéni felkészülés x    

1.6. hallott zenei anyag lejegyzése   x 6.4, 6.5, 6.9, 6.10 

1.7. zenehallgatás   x 6.9, 6.10 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. szemléltetés   x 6.9, 6.10., 6.4, 6.5 

1.3. kooperatív tanulás   x 6.4,6.5 

1.4. házi feladat x    

1.5. együtt zenélés  x x 6.4, 6.5 

 

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

5. Zenetörténet I         136 óra/136 óra 

 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene koronként 

változó kulturális beágyazottságára irányítja a diákok figyelmét. Tanulmányaik során megismerik a 

különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-egy zeneszerző milyen 

stílusirányzatok közepette alkotott.  

Tágas zenetörténeti ismeretek birtokában képes lesz elhelyezni saját hangszerének repertoárját egy 

szélesebb zenei és művészeti kontextusban, ami zenei tevékenységét nyitottabbá, összetettebb, 

együttműködésre alapuló feladatok elvégzésére alkalmasabbá teheti. A zenetörténeti ismeretek 

ugyanannyira elengedhetetlenek egy zenét tanuló diák számára, mint egy átlagos diák számára a 

közismereten tanult történelem vagy irodalom.  A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a 

különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, hogy olyan 

irányokba nyissa a diák zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik lehetőség. 

   

5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 

művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya 

megértése ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a művészeti 

ágak mindig együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös figyelembevételével 

lehetséges.  

Fontos célunk, hogy a diák - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események tükrében - 

meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb rálátással szemlélje az 

elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a középpontban, a hangszeres 

foglalkozás célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok esetben részét képezik a diákok hangszeres 

repertoárjának. A zenetörténet tárgy elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak 

használata; ismeretének elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a 

szolfézs és zeneelmélet.  
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5.3. . Témakörök  

 

5.3.1. Zenetörténeti ismeretek     45 óra/45 óra 

 A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról 

korszakra haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, eseményeit. Ez 

magában foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem választható el az adott 

környezettől, korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, benyomását a kortársakra, 

illetve megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Zeneműveket összefüggésükben is bemutat. 

A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus modern 

(Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. Ezek zenetörténetének kiemelkedő életművei köré 

csoportosított tematika főbb vonalakban: 

A késő-reneszánsz zenéje: Palestrina, Lassus, Victoria, Dowland, Gesualdo, G. Gabrieli 

Az itáliai barokk zene: Monteverdi, Corelli, Scarlatti, Vivaldi 

A francia barokk: Lully, Rameau 

A német barokk: Schütz, Bach, Telemann  

Az angol barokk: Purcell, Händel 

A rokokó és az átmeneti korszak: C. Ph. E. Bach, Mannheimi Iskola, Quantz, Gluck 

A bécsi klasszika: Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert 

Romantika: Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms, Bruckner, Csajkovszkij, Chopin, 

Paganini 

Romantikus német opera: Weber, Wagner 

Romantikus olasz opera: Rossini, Donizetti, Verdi 

Nemzeti stílusok: Erkel, Muszorgszkij, Grieg, Smetana, 

Századforduló: Richard Strauss, Gustav Mahler 

Francia századelő: Debussy, Ravel, Satie 

Modernizmus: Schönberg, Berg, Webern, Stravinsky, Bartók, Kodály, Sosztakovics 

Új irányok: Messiaen, Stockhausen, Ligeti, Reich, Cage, Kurtág 

 

5.3.2. Műelemzés       45 óra/45 óra 

 A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül annak 

közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének körülményeitől, 

zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a legaprólékosabb harmóniai és 

formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 

részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a diák 

számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely diák a 

főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

Az alábbiakban olvasható egy-két javasolt szemelvény, de ezen a területen kell a leginkább az iskola és 

egy adott osztály adottságaihoz igazítani a tananyagot: 

Lassus: Matona mia cara 

Monteverdi: L’Orfeo, Poppea megkoronázása 

Corelli: Karácsonyi Concerto Grosso 

Vivaldi: A Négy Évszak 

Lully: Atys 

Schütz: Musikalische Exequien 

Purcell: Dido és Aeneas 

Händel: Messiás 

J. S. Bach: Máté-passió 

J. S. Bach: c-moll passacaglia és fúga 

Haydn: fisz-moll „Búcsú” szimfónia (no. 45) 

Mozart: Don Giovanni 

Beethoven: Coriolan – nyitány 

Beethoven: C-dúr „Waldstein” zongoraszonáta (op. 53) 

Beethoven: 9. szimfónia 

Schubert: Erlkönig 

Schubert: Winterreise  

Schumann: Karnevál 

Brahms: Ein deutsches Requiem 

Chopin: Etűdök 

Liszt: Haláltánc 

Verdi: Traviata 
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Wagner: Trisztán és Izolda (előjáték és szerelmi halál) 

Mahler: I. szimfónia 

Richard Strauss: Imigyen szóla Zarathustra  

Bartók: A kékszakállú herceg vára 

Bartók: Concerto 

Berg: Wozzeck 

John Cage: 4’33”  

 

5.3.3. Zenehallgatás      46 óra/46 óra 

A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor sajátítja el 

a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek segítségével tud tájékozódni 

a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek segítségével tudja majd saját hangszerén az 

előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem lehetnek 

mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új világot a diákok ízlésében, amellyel 

gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

Javasolt zenehallgatási szemelvények:   

Palestrina:  Missa Papae Marcelli 

Gesualdo:  Moro lasso 

Purcell:  Dido és Aeneas 

Monteverdi:   L’Orfeo, Poppea megkoronázása 

Corelli:   Concerto Grossók 

Rameau:   Hyppolite és Aricia 

Bach:   János-passió 

      Máté-passió 

       Magnificat 

h-moll mise (Kyrie, Credo, Sanctus) 

       Brandenburgi versenyek 

       h-moll szvit 

Musikalisches Opfer  

12., 21., 46., 56., 65., 105., 106.,179. kantáta 

      Goldberg-változatok 

      A fúga művészete 

Vivaldi:   Versenyművek 

Gloria 

A négy évszak 

Händel:   Messiás 

Alcina 

    Julius Caesar Egyiptomban  

Gluck:   Orfeusz és Euridiké 

Haydn:   Napszak-szimfóniák 

A megváltó hét szava 

A teremtés 

Szimfóniák,  No. 45., 88., 90., 102., 103., 104. 

C-dúr „Kaiser” vonósnégyes  

Mozart:   Szöktetés a szerájból  

     Figaro házassága 

     Don Giovanni 

     A varázsfuvola  

„Jupiter” C-dúr szimfónia  

     „Nagy” g-moll szimfónia 

d-moll zongoraverseny  

A-dúr zongoraszonáta (K. 331) 

a-moll zongoraszonáta (K. 330)  

C-dúr „Dissonanzen” vonósnégyes  

c-moll mise  

Requiem 

Beethoven:    3., 5., 6., 7., 9. szimfónia 

Zongoraszonáták: 

c-moll „Pathétique” (op. 13) 

cisz-moll „Holdfény” (op. 27 no.2) 
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d-moll „Vihar” (op. 31 no. 2)  

C-dúr „Waldstein” (op. 53) 

f-moll „Appassionata” (op.57)  

B-dúr „Hammerklavier” (op.106) 

c-moll (op. 111) 

Hegedűverseny  

c-moll zongoraverseny  

Fidelio 

Nyitányok: Egmont és Coriolan  

a-moll vonósnégyes (op. 132) 

B-dúr vonósnégyes („Nagy Fúga”) 

Schubert:    dalok  

- Erlkönig 

- Gretchen am Spinnrade  

- Heine-dalok  

- Der Tod und das Mädchen 

Winterreise 

Die Schöne Müllerin 

d-moll „A halál és a lányka” vonósnégyes  

Pisztráng-zongoraötös 

C-dúr vonósötös  

„Nagy” C-dúr szimfónia  

h-moll „Befejezetlen” szimfónia 

Weber:    A bűvös vadász 

Mendelssohn:  „Olasz” szimfónia 

„Skót” szimfónia  

Szentivánéji-álom kísérőzene  

Éliás oratórium  

e-moll hegedűverseny 

Schumann:    Carnaval  

a-moll zongoraverseny 

A költő szerelme – dalciklus  

Asszonyszerelem, asszonysors – dalciklus 

Berlioz:   Fantasztikus szimfónia 

Chopin:      Ballada (g), Mazurkák, Prelűdök 

Brahms:         I. és IV. szimfónia 

A végzet dala 

d-moll és B-dúr zongoraverseny  

Hegedűverseny 

f-moll zongoraötös (op. 34) 

Német Requiem  

Liszt:      Zarándokévek 

Haláltánc, Esz-dúr zongoraverseny 

Faust-szimfónia 

Rapszódiák 

Szimfonikus költemények (Les préludes, Mazeppa, Tasso) 

Szürke felhők 

Csajkovszkij:  Anyegin, Pikk dáma 

Wagner:      Tannhäuser 

A Nibelung Gyűrűje 

Mesterdalnokok 

Verdi      Don Carlos 

     Trubadúr 

Rigoletto 

         Aida 

     Otello 

Muszorgszkij     Borisz Godunov 

       Egy kiállítás képei 

Mahler:  1., 2., 3. szimfónia 

R. Strauss:   Zarathustra 



719 

 

Salome 

Rózsalovag 

4 utolsó ének 

Rahmanyinov:  Holtak szigete 

Prelűdök 

Szimfonikus táncok 

Debussy:   Prelűdök 

Egy faun délutánja 

A tenger 

Bartók:   Kossuth-szimf. 

Színpadi művek (összes) 

         Táncszvit 

Szabadban 

Zongoraversenyek 

Concerto 

Cantata profana  

Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára 

Kodály:      Psalmus Hungaricus 

         Háry János 

         Galántai táncok 

Stravinsky     Tűzmadár 

Le Sacre du Printemps 

         A katona története 

         Zsoltárszimfónia 

Oidipus 

The Rake's progress 

In memoriam DT 

Schönberg:     Pierrot lunaire 

         Varsói túlélő 

Berg:   Hegedűverseny 

Wozzeck 

Sosztakovics: 5. 7. 9. 11. szimfónia 

2. zongoraverseny 

Messiaen:  4 ritmikus etűd 

Kvartett az idők végezetére 

Turangalila 

 

5.4. 5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

Ötvonalas tábla. 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
Egy

éni 

Cso

por

t- 

bon

tás 

Os

ztál

y- 

ker

et 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

2. Ismeretalkalmazási gyakorló     
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tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x    

2.2. Leírás készítése x    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.4. Tesztfeladat megoldása x    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x   6.9, 6.10 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról x    

3.2. zenehallgatás   x 6.9, 6.10 

 

5.5.2.A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés  x   

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   X 6.9, 6.10 

 

5.5. . A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

  



721 

 

A 

10626-12 azonosító számú 

 

Jazz hangszeres zenélés  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 

A 10626-12 azonosító számú Jazz hangszeres zenélés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10626-12 Jazz hangszeres zenélés 

Hangszeres Főtárgy Zongora kötelező tárgy 

H
an

g
sz

er
te

ch
n

ik
a 

Im
p

ro
v

iz
ác

ió
 

R
ep

er
to

ár
 é

s 
ze

n
ei

 e
g

y
én

is
ég

 

k
ia

la
k

ít
ás

a 

H
an

g
sz

er
te

ch
n

ik
a 

A
 k

la
ss

zi
k

u
s-

 é
s 

ja
zz

el
m

él
et

te
l 

ö
ss

ze
fü

g
g

ő
 

fe
la

d
at

o
k
 

Já
té

k
- 

és
 k

ís
ér

et
te

ch
n

ik
a 

Im
p

ro
v

iz
ác

ió
 

 K
la

ss
zi

k
u

s 
an

y
ag

 

FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, 

harmóniákat 
x x x x x x x  

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál  x x  x  x  

Transzponál x  x x x  x  

Járatos a jazz stílusjegyeiben x x x    x  

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
x x x x  x   

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz   x    x x 

Együttessel próbál   x      

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket   x x  x x x 

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek 

használatának módját 
 x x x     

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi  x   x    

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen 

alkalmazza 
 x x  x  x  

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez  x x    x  

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x  x  x   x 

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan 

kezeli 
x x x x x x x x 

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő   x     x 

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x   x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás x  x x x  x  

Jazz zeneelmélet x x x  x  x  

Jazz zenetörténet   x      

Zongora kötelező x   x x x x x 

Hangképzés x x x x  x   

Pontos ritmika  x x x x  x x x 
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Tempótartás x x x x  x x x 

Improvizáció  x x    x  

Zenekari gyakorlat   x      

A jazz műfajának megfelelő repertoár   x      

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása   x     x 

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása   x x  x x x 

Magas szintű technikai felkészültség x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség  x x    x  

 Hangszerkezelési készség x x x x x x x x 

 Előadói készség  x x   x x x 

 Ritmus-tempó érzék x x x x  x x x 

 Zenei halláskészség x x x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat   x      

 Önállóság x x  x x x x x 

 Rugalmasság   x   x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés   x   x   

 Interperszonális rugalmasság  x x x   x x  

 Motivációs készség x x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság  x x   x x x 

 Figyelemmegosztás x x x x x x x x 

 Áttekintőképesség x x x x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, harmóniákat  x x   x x 

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál  x x x x x x 

Transzponál x x x    x 

Járatos a jazz stílusjegyeiben    x x x x 

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
   x    

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz      x x 

Együttessel próbál       x 

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket       x 

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek használatának 

módját 
     x x 

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi  x x  x   
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A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza x x x   x x 

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez  x x x x x  

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x      x 

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezeli      x  

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő       x 

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén)  x x   x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás x x x    x 

Jazz zeneelmélet x x x x x x x 

Jazz zenetörténet     x  x 

Zongora kötelező  x x   x x 

Hangképzés      x  

Pontos ritmika     x  x  

Tempótartás    x  x  

Improvizáció      x x 

Zenekari gyakorlat       x 

A jazz műfajának megfelelő repertoár       x 

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása       x 

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása    x  x x 

Magas szintű technikai felkészültség      x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség      x x 

 Hangszerkezelési készség      x  

 Előadói készség       x 

 Ritmus-tempó érzék    x    

 Zenei halláskészség  x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat        

 Önállóság x x x x x x x 

 Rugalmasság      x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés       x 

 Interperszonális rugalmasság       x x 

 Motivációs készség      x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság  x x x  x x 

 Figyelemmegosztás  x x x  x x 

 Áttekintőképesség x x x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, harmóniákat x x  x x x 

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál       

Transzponál  x  x x  

Járatos a jazz stílusjegyeiben    x   

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
  x x   

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz     x  

Együttessel próbál        

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket       

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek használatának 

módját 
      

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi  x   x  

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza x   x x x 

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez     x x 

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x     x 

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezeli       

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő       

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén)      x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás  x  x x  

Jazz zeneelmélet x x x  x x 

Jazz zenetörténet       

Zongora kötelező      x 

Hangképzés    x   

Pontos ritmika   x x x x x 

Tempótartás    x   

Improvizáció       

Zenekari gyakorlat       

A jazz műfajának megfelelő repertoár       

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása       

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása    x   

Magas szintű technikai felkészültség       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség       

 Hangszerkezelési készség       

 Előadói készség       

 Ritmus-tempó érzék  x x x x  

 Zenei halláskészség  x  x x x 
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat       

 Önállóság x x x x x x 

 Rugalmasság       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés       

 Interperszonális rugalmasság        

 Motivációs készség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság      x 

 Figyelemmegosztás  x x x x x 

 Áttekintőképesség x x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, harmóniákat       

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál       

Transzponál       

Járatos a jazz stílusjegyeiben x x x x x x 

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
      

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz x x x x x x 

Együttessel próbál (csoportos munka)       

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket       

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek használatának 

módját 
      

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi       

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza       

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez x x x x x x 

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
      

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezeli       

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő       

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén)       

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás       

Jazz zeneelmélet x x x x x x 

Jazz zenetörténet x x x x x x 

Zongora kötelező       
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Hangképzés       

Pontos ritmika        

Tempótartás       

Improvizáció       

Zenekari gyakorlat       

A jazz műfajának megfelelő repertoár  x x x x x 

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása       

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása       

Magas szintű technikai felkészültség       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség       

 Hangszerkezelési készség       

 Előadói készség       

 Ritmus-tempó érzék       

 Zenei halláskészség x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat       

 Önállóság x x x x x x 

 Rugalmasság       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés       

 Interperszonális rugalmasság        

 Motivációs készség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság       

 Figyelemmegosztás       

 Áttekintőképesség x x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, 

harmóniákat 
x x x    x 

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál x x x    x 

Transzponál x x x x  x x 

Járatos a jazz stílusjegyeiben x x x    x 

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést 

folyamatosan megtartja 
x x     x 
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Autentikus zenei anyagot tanulmányoz x  x x x x x 

Együttessel próbál x x    x x 

A koncerten stílusosan interpretálja a 

zeneműveket 
x x x x x x x 

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek 

használatának módját 
     x x 

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát 

lejegyezi 
x  x x  x x 

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen 

alkalmazza 
x x x    x 

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez x  x    x 

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási 

jeleket, utasításokat 
x  x x x x x 

Hangszerét természetesen, oldottan, 

ökonomikusan kezeli 
x x    x x 

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja 

elő 
x x    x x 

Zongorán játszik (a szakmai követelmények 

szintjén) 
  x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás x x x x  x x 

Jazz zeneelmélet x x x    x 

Jazz zenetörténet x      x 

Zongora kötelező   x x x x x 

Hangképzés x x    x x 

Pontos ritmika  x x x x  x x 

Tempótartás x x    x x 

Improvizáció x x x x  x x 

Zenekari gyakorlat x x    x x 

A jazz műfajának megfelelő repertoár x      x 

A repertoár nagy részének kotta nélküli 

bemutatása 
x     x x 

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező 

előadása 
x x    x x 

Magas szintű technikai felkészültség x x    x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség x x x x    x 

 Hangszerkezelési készség x x x   x  x 

 Előadói készség x x    x  x 

 Ritmus-tempó érzék x x x x  x  x 

 Zenei halláskészség x x x x  x  x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat  x    x x 

 Önállóság x  x x x x x 

 Rugalmasság x x x   x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés x x x   x x 

 Interperszonális rugalmasság  x x x   x x 

 Motivációs készség x x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság x x x x  x x 



728 

 

 Figyelemmegosztás x x x x x x x 

 Áttekintőképesség x x x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, 

harmóniákat 
x x x 

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál x x x 

Transzponál x  x 

Járatos a jazz stílusjegyeiben x x x 

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
x x x 

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz x  x 

Együttessel próbál  x x x 

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket    

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek 

használatának módját 
x  x 

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi    

A jazz-re jellemző akkordok jelöléseit helyesen 

alkalmazza 
x  x 

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez x x x 

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x  x 

Hangjával természetesen, oldottan, ökonomikusan 

bánik 
x x x 

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő    

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x  x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás   x 

Jazz zeneelmélet x x x 

Jazz zenetörténet   x 

Zongora kötelező    

Hangképzés    

Pontos ritmika  x x x 

Tempótartás x x x 

Improvizáció x x x 

Zenekari gyakorlat x x x 

A jazz műfajának megfelelő repertoár x  x 

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása   x 

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása   x 

Magas szintű technikai felkészültség x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 
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 Improvizációs készség x x  

 Hangszerkezelési készség x x x 

 Előadói készség x x x 

 Ritmus-tempó érzék x x x 

 Zenei halláskészség x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat x  x 

 Önállóság x x x 

 Rugalmasság x x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés x x x 

 Interperszonális rugalmasság  x x x 

 Motivációs készség x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság x x x 

 Figyelemmegosztás x x x 

 Áttekintőképesség x x x 

 

 

6. Hangszeres Főtárgy (Jazz basszusgitár / jazzbőgő / jazzgitár)440óra/340óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Mint minden hangszeres oktatás, úgy a húros hangszerek tanítása is, az önkifejezés és a kreativitás 

kiteljesítésének egyik eszköze. Konkrét célja elsősorban a hangszeres zenei ismeretek átadása, mely során 

megismertetjük a növendékeket a hangszer jazz és klasszikus irodalmával, valamint annak szerepével és 

helyével a zene világában.  

A húros hangszerek oktatása további lehetőséget nyújt arra, hogy a zeneelmélet tudáselemeit készségszintre 

fejleszthessük a hangszeres improvizáció által, mely az előadói kvalitások kialakításának elengedhetetlen 

eszköze. Célja kielégíteni azt az emberi igényt, hogy ne csak passzív élvezői legyünk a zeneművészetnek, 

hanem alkotó módon is közreműködhessünk a katarzis élményének létrehozásában. 

További feladatunk, hogy a tanítás folyamán megmutassuk a tanulóknak azokat az instrumentumból fakadó 

lehetőségeket és értékeket, melyek a hangszert a jazz történet meghatározó szereplőjévé tették.  

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zene a hét szabad művészet egyikeként ezer szállal kapcsolódik mindennapi életünkhöz. Tanulása többek 

között olyan idegpályákat épít ki, agyi, biológiai folyamatokat indít be, melyek komplexitásuk révén az 

egyéb tanulási folyamatokat is felgyorsítják és eredményesebbé teszik.  

Konkrét összefüggés a közismereti tartalom és a húros hangszerek oktatása között nem mutatható ki, 

viszont a szakmai kötelező tárgyak mindegykével szoros kapcsolatban áll a zeneelmélettől a zenekari 

gyakorlatig bezárólag. A különböző elméleti és gyakorlati tantárgyak egymásra épülése valamint azok 

szakmai tartalma szervesen egészítik ki egymást, ezáltal is segítve a basszusgitárost/bőgőst/gitárost az 

alkotó zenésszé válás folyamatában. 

  

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. Hangszertechnika        198óra/153óra 

A hangszertechnika tanítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló a hangszerét természetesen, oldottan, 

ökonomikusan tudja kezelni. Feladata minden olyan hangszer specifikus ismeretanyag megtanítása és 

begyakoroltatása a helyes billentésmódtól kezdve a stílusos és gördülékeny játékmód kialakításáig, 

melyek megalapozzák a hangszeres zenésszé válás folyamatát.  

A témakör kapcsán tehát elsősorban azokat a technikai ismereteket, és oktatási tartalmakat soroljuk fel, 

melyek a hangszerkezelés tökéletesítéséhez nyújtanak segítséget a képzés során.  

helyes bal- és jobbkéztartás beállítása 

alapvonások gyakorlása 

hangképzés gyakorlása 
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jobb-és balkéz szinkronjának gyakorlása 

különböző ujjrendek gyakorlása 

különféle vonásnemek gyakorlása 

hallás fejlesztése 

ritmusérzék fejlesztése 

fekvésváltás gyakorlása 

kottaolvasás gyakorlása 

dinamika gyakorlása 

diatonikus skála gyakorlása 

kromatikus skála gyakorlása 

kadenciális gyakorlatok 

tempótartás 

walking bass 

groove-játék gyakorlása 

latin, afrocuban ritmusok gyakorlása 

slap technika elsajátítása 

transzkripciók leírása 

négyeshangzatok akkordfelrakása 

harmóniakötések gyakorlása 

pengetési technika  

húrváltás  

tepping  

akkordmegfogások különböző fekvésekben 

kísértet és szólótechnika 

 

6.3.2. Improvizáció         154óra/119óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. Az improvizáció biztosítja a zenész 

számára azt a szabadságot és lehetőséget, melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját érzelmeit, 

gondolatait. A rögtönzés nem más, mint a zeneszerzés egyik formája, melyet az adott pillanat „varázsa” 

alakít ki. 

Művelése igen magas fokú zeneelméleti, technikai, ritmikai és műfaji ismereteket feltételez. Mindezek 

tökéletesítéséhez kívánnak a témakörben szereplő oktatási tartalmak segítséget nyújtani. 

lüktetés, time kialakítása 

pontos ritmika 

helyes pengetéstechnika 

helyes frazírozás 

zenei formák és periódusok megismertetése 

stílusismeret 

gyakori kadenciális, harmónia és dallamfordulatok 

hangközimprovizáció 

törzshang és improvizáció 

improvizációs skálák alkalmazása 

váltóhangok ismerete 

harmóniabontások alkalmazása 

alterációk ismerete 

tonalitás, atonalitás 

improvizáció harmóniakötésekkel 

patternek alkalmazása 

harmónia és dallamfűzés 

dal és improvizáció elemzés 

kreativitás fejlesztése 

 

6.3.3. Repertoár és zenei egyéniség kialakítása         88óra/68óra 

Zenészként és szólistaként is kívánatos egy olyan zenei egyéniség kialakítása, mely az ismert előadókat is 

jellemzi, úgymond kategorizálja. Mindez megnyilvánul repertoárjukban, játékmódjukban, az általuk 

választott zenei műfajokban, valamint a kompozíciók csak rájuk jellemző előadásmódjában.  Ezt az 

egyéniségre való törekvést a hangszeres képzés során is erősíteni kell.  

Mindehhez alapvető tényező a tanuló magával hozott adottságainak, képességeinek, tehetségének és zenei 

beállítottságának a figyelembevétele. Ezekhez igazítva a repertoárt valamint a képzési feladatokat, 
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eredményesebben járulhatunk hozzá a növendék későbbi zenei egyéniségének fejlesztéséhez. A témakör 

tartalmi része ezt a célt kívánja elősegíteni.  

standard darabok megtanulása 

koncertszerű előadásmód 

zenei memória fejlesztése 

zenehallgatás, zeneelemzés 

kiemelkedő előadók játékának elemzése 

saját egyéniség, művészi stílus kialakítása, erősítése  

műfaji ismeret 

stílus ismeret 

jazz-hez közelálló műfajok stílusok ismerete 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jó minőségű, felhangolt zongorával ellátott, jól felszerelt, hangszigetelt 

szaktanterem. 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Zenei gyakorló és szerkesztő programok használata 

Jamey Aebersold gyűjtemény felhasználása 

Technikai etűdök, darabok és improvizációs anyagok személyre szabott kiválasztása 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Egyéni módon gyakorlóprogrammal valamint zenekari formációkban való kitartó gyakorlás  

Minél több transzkripció, kompozíció leírása, elemzése 

Rendszeres zenehallgatás 

Koncertlátogatás  

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

7. Zongora kötelező tantárgy         170óra/136óra 

A kötelező zongora oktatása speciális feladat. Nem a hangszeren való művészi előadásmód kifejlesztése az 

elsődleges célja (ez a főtárgy feladata), hanem a klaviatúrán való gondolkodás kialakítását tekinti fő 

feladatának.  

Mivel a zongora a legalkalmasabb hangszer mind a zeneelméleti, zeneszerzési és szolfézs feladatok 

megoldására, mind pedig a főhangszer oktatása folyamán felmerülő zongorakíséretek megvalósítására, 

ezért rendkívül fontos, hogy – főtárgytól függetlenül – minden zenével foglalkozó ember alapvető 

jártasságot sajátítson el a hangszeren. 

  

A zene tanulása olyan idegpályákat épít ki, agyi, biológiai folyamatokat indít be, melyek komplexitásuk 

révén az egyéb tanulási folyamatokat is felgyorsítják és eredményesebbé teszik. Ezen kívül konkrétan 

kapcsolódó közismereti tartalmat nem lehet kimutatni.  

A zongora kötelező tantárgy viszont a szakmai tárgyak mindegykével szoros kapcsolatban áll a 

zeneelmélettől a zenekari gyakorlatig bezárólag. Minden zenész kötelező „alaphangszereként” valamilyen 

formában az oktatási folyamat összes szegmensében jelen van, így annak - ismeretanyagát is tekintve - 

nélkülözhetetlen eszköze. 
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7.1.1. Hangszertechnika             17óra/13óra 

A hangszertechnika tanítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló a hangszerét természetesen, oldottan, 

ökonomikusan tudja kezelni. Mivel a hallgatónak nem a zongora a fő hangszere, ezért a hangszertechnika 

oktatás feladata minden olyan hangszer specifikus ismeretanyag megtanítása és begyakoroltatása, melyek 

lehetővé teszik az adott feladat megvalósítását a zongorán.  

A témakör kapcsán tehát elsősorban azokat a technikai ismereteket, és oktatási tartalmakat soroljuk fel, 

melyek a hangszerkezeléshez nyújtanak segítséget a képzés során.  

Ujjgyakorlatok. 

Hangsúlygyakorlatok. 

Billentés és frazírozási gyakorlatok. 

Ritmusgyakorlatok. 

 

7.1.2. A klasszikus- és jazzelmélettel összefüggő feladatok    51óra/41óra 

A témakör szakmai tartalma azokat a klasszikus- és jazzelméleti ismereteket összegzi, melyek az elméleti 

órák anyagát képezik. Célja ezen elméleti fogalmak gyakorlati megvalósítása a zongorán minden alap- és 

kezdőhangról. 

Egy alaphang felhangjai 

Hangközök 

Pentaton modusok 

Hármashangzatok és fordításaik 

Modális skálák 

Négyeshangzatok és fordításaik 

Összhangzatos és melodikus moll modusok 

Distancia skálák 

A leghasználatosabb összetett jazzakkordok 

Klasszikus autentikus és plagális kadenciák 

Jazz II-V-I és moll II-V-I kadenciák 

 

7.1.3. Játék- és kísérettechnika           51óra/41óra 

Minden muzsikusnak alapvető pianisztikus jártassággal kell rendelkeznie, bármilyen hangszeresről is van 

szó. A szolfézs feladatok megoldásához, a hangszereléshez és komponáláshoz ugyanúgy szükséges az 

alapvető játék- és kísérettechnika elsajátítása, mint a társas muzsikáláshoz és a későbbiek folyamán a 

tanítvány kíséréséhez. Énekes hallgatók elengedhetetlen segítsége az énekléssel egyidejű saját 

zongorakíséret megvalósítása. 

3 szólamú voicing 

4,5,6 szólamú voicing 

Szűk- és tágfekvésű harmóniafelrakások 

2 kézre kidolgozott témák 

Dúr és moll blues kíséret 

Walking bass 

Harmóniamenet walking bass kísérettel 

Téma-éneklés saját zongora kísérettel (énekeseknek) 

 

7.3.4, Improvizáció            17óra/13óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. Az improvizáció biztosítja a zenész 

számára azt a szabadságot és lehetőséget, melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját érzelmeit, 

gondolatait. A rögtönzést a tanuló saját hangszerén magas fokon kell, hogy művelje. Zongorán a 

rögtönzés elméleti alapjainak hangszeres vetületét kell megvalósítania. 

Improvizációs skálák kikeresése jazzakkordokra 

Improvizációs gyakorlatok blues skála használatával 

Improvizációs gyakorlatok II-V-I-re és moll II-V-I-re 

 

7.1.4. Klasszikus anyag             34óra/28óra 

A klasszikus zenei jártasság minden muzsikus alapvető zenei tudásának hátterét kell képeznie. A zongora 

kötelező tárgy oktatásának ezirányú feladata, hogy a hallgató megfelelő képességgel rendelkezzen 

klasszikus összhangzattani példák megoldására, valamint felkészültségi szintjének megfelelő klasszikus 

darabok interpretálására a zongorán. 

Klasszikus autentikus és plagális kadenciák 

A felkészültségi szinthez igazodó klasszikus zongoradarabok 
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Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jó minőségű, felhangolt zongorával felszerelt, hangszigetelt 

szaktanterem. 

 

7.2.  tevékenységformák (ajánlás) 

 

7.2.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

- 

7.2.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

- 

7.3. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

8. Jazzelmélet tantárgy                      264óra/154óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A jazzelmélet tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását és 

ismertesse meg a zenét, mint kifejezési formát a maga sajátos eszközeivel. A megszerzett zenei ismeretekre 

és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék tudását és képességeit.  

Segítse a tanulót az iskolában folytatandó hangszeres, elméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze 

az aktív zenéléshez szükséges képességeket és készségeket. Járuljon hozzá a széleskörű szakmai tudás 

megszerzéséhez, amely alkalmassá teszi a növendéket a jazz zenész szakképesítés és a kapcsolódó szakmák 

munkaköreinek ellátására.  

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet minden szakmai gyakorlati tárgy alfája, megteremti azt a rendező elvet, ami a vokális és 

hangszeres játék alapját képezi és meghatározza azok formáját, szerkezetét, stílusát, hangkészletét, és 

harmóniáit.  

A zene feltételezi bizonyos nyelvek ismeretét, ami nemcsak a vokális anyag megformálásához, 

értelmezéséhez nyújt segítséget, hanem gyakran eligazít a hangszeres zenében is. S miután a zene maga is 

egy nyelv, melynek – úgymond – nyelvtana a szolfézs és a zeneelmélet, a zenei elemzés logikája a 

nyelvtanéhoz nagyon hasonló. 

A reáltárgyakkal a zenét kettős természete (ars és scientia) köti össze. Akusztikai anyaga a fizika, szellemi 

tartalma a matematika általánosabb törvényszerűségeiből realizálódik. Minthogy a megvalósulás nem 

nélkülözheti az emberi tényezőt, a kapcsolatok között meg kell említeni a biológiát, amely lehetővé teszi az 

emberi hang és hallás fiziológiájának illetve pszichológiájának megértését. 

Ugyancsak a biológia és konkrétabban a testnevelés segíthet abban, hogy a növendékek időben 

megismerkedhessenek ennek a sajátos életvitelt és jó fizikai erőnlétet igénylő pályának a testi 

vonatkozásaival. 

 

8.3. Témakörök  

 

8.3.1. Alapfogalmak                14óra/8óra 

A témakör szakmai tartalma azokat a jazzelméleti alapozó ismereteket és fogalmakat összegzi, melyek a 

jazzelmélet tantárgy későbbi elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek.  

Célja egyfajta keretbe foglalni a jazz zenére jellemző összetevők és gondolkodásmód különböző elemeit. 

A hang tulajdonságai 

Felhangrendszer  

Temperálás 

A zene vertikális és horizontális építőelemei  

8.3.2. A zene vertikális építőelemei          53óra/31óra 

A jazz zenész zenei gondolkodásmódját játéka során két egymástól jól elkülönülő és egyben rendszerező 

elv határozza meg. A zene vertikális és horizontális építőelemeiben való gondolkodás, illetve mindezek 

összefüggései és egymásra épülése. Az oktatási folyamat során célszerű mindkét témakört külön is 

kezelni, - jelen esetben a vertikális elemekről lesz szó - azok részeit és elemeit kronologikus sorrendben 

egyenként lebontva tárgyalni. 

Hangközök 

Hármashangzatok 

Tercépítkezésű négyeshangzatok 

A tercépítkezés kiterjesztése 

Alteráció 
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Akkordbehelyettesítés lehetőségei 

Dallam harmonizáció 

Blokk akkordrendszer 

Nem tercépítkezésű harmóniák 

Perakkordok 

Összetett jazzakkordok 

Bitonális, bifunkciós akkordok 

 

8.3.3. A zene horizontális építőelemei           53óra/31óra 

A jazz zenész zenei gondolkodásmódját játéka során két egymástól jól elkülönülő és egyben rendszerező 

elv határozza meg. A zene vertikális és horizontális építőelemeiben való gondolkodás, illetve mindezek 

összefüggései és egymásra épülése. Az oktatási folyamat során célszerű mindkét témakört külön is 

kezelni, - jelen esetben a horizontális elemekről lesz szó - azok részeit és elemeit kronologikus 

sorrendben egyenként lebontva tárgyalni.  

Pentatónia 

Diatónia 

Modális skálák 

Moll rendszerek 

A skálaállomány kiterjesztése 

Alteráció 

Moduláció 

Horizontáció 

Improvizációs skálák 

Orgonapont 

In-out technika 

Dodekafónia 

Kromatika 

Atonalitás 

 

8.3.4. Ritmika             31óra/18óra 

A széles spektrumú ritmikai eszköztár a jazz zenész „fegyvertárának” egyik legmeghatározóbb eszköze. 

A ritmusképletek, hangsúlyok és a lüktetés pontos ismerete és betartása a hangszeres játék valamint az 

improvizálás során egyaránt nélkülözhetetlenek. Ezek begyakoroltatásához kíván a témakör segítséget 

nyújtani. 

A ritmikai súly 

Aszimmetrikus ritmusképletek 

Váltakozó ütemmutatók 

Polimetrika, poliritmika 

A dinamikai súly 

A jazz ritmikája. Swing. Latin ritmusvilág 

A rejtett ütembeosztás 

Metrikus moduláció 

Tempó feletti játék 

Metrikus lüktetéstől való elszakadás 

 

8.3.5. Improvizáció             53óra/31óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. Az improvizáció biztosítja a zenész 

számára azt a szabadságot és lehetőséget, melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját érzelmeit, 

gondolatait. 

A rögtönzés nem más, mint a zeneszerzés egyik formája, melyet az adott pillanat „varázsa” alakít ki. 

Művelése igen magas fokú zeneelméleti, technikai, ritmikai és műfaji ismereteket feltételez. Mindezek 

tökéletesítéséhez kívánnak a témakörben szereplő oktatási tartalmak segítséget nyújtani. 

Improvizációs skálák 

Tengelyrendszer 

Improvizáció: Más zenei műfajok 

Improvizáció: Népi, variatív technika 

Improvizáció: Klasszikus jazz 

Improvizáció: Swingkorszak 

Improvizáció: Modern jazz 

Az improvizáció elemzés szempontjai 
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Improvizáció (transzkripció) elemzések 

 

8.3.6. Formatan              29óra/17óra 

A témakör célja az évszázadok során kialakult és „beégett” zenei formák, kadenciális harmóniakörök és 

periódusok tudatosítása a tanulóban. A zene ezen formai egységei határozzák meg - a kisebbektől a 

nagyokig haladva – a dalok szerkezetét, illetve hozzák létre a ma is használatos, a különböző stílusokra 

jellemző  nagy zenei formákat. Ismeretük és használatuk a jazz zenész tudásanyagának alapját képezik.  

Funkciók. Klasszikus kadenciák 

II-V-I, Moll II-V-I. Jazz kadenciák 

Blues Rhythm changes 

Jazz formák 

 

8.3.7. Zeneszerzés, hangszerelés           31óra/18óra 

Mint a témakör címe is mutatja, a feladat az eddig tanult ismeretek egyidejű és készségszintű alkalmazását 

igényli az összefüggések, valamint a zenei szabályszerűségek fényében. A jazz zenész így vagy úgy egyben 

zeneszerző is, éppen ezért a témakör ismeretanyaga, szerkesztési gyakorlatai, tesztjei elméleti és gyakorlati 

tanulmányainak elengedhetetlen részét képezik. 

A hangszerelés alapjai 

A XX. századi zene zeneszerzés technikái 

Klasszikus hatások a jazzben 

Jazz hatások a klasszikus zenében 

A zene mai világképe 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Zenei gyakorló és szerkesztő programok használata 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Egyéni módon gyakorlóprogrammal való gyakorlás.  

Minél több transzkripció, kompozíció leírása, elemzése. 

Rendszeres zenehallgatás. 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

9. Jazz szolfézs tantárgy          204óra/136óra 

 

A jazz szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását és 

ismertesse meg a zenét, mint kifejezési formát a maga sajátos eszközeivel. A megszerzett zenei ismeretekre 

és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék tudását és képességeit.  

Segítse a tanulót az iskolában folytatandó hangszeres, elméleti és zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze 

az aktív zenéléshez szükséges képességeket és készségeket. Járuljon hozzá a széleskörű szakmai tudás 

megszerzéséhez, amely alkalmassá teszi a növendéket a jazz zenész szakképesítés és a kapcsolódó szakmák 

munkaköreinek ellátására.  

 

A zeneelmélet, benne a szolfézzsal, minden szakmai gyakorlati tárgy alfája, megteremti azt a rendező elvet, 

ami a vokális és hangszeres játék alapját képezi és meghatározza azok formáját, szerkezetét, stílusát, 

hangkészletét, és harmóniáit.  

A zene feltételezi bizonyos nyelvek ismeretét, ami nemcsak a vokális anyag megformálásához, 

értelmezéséhez nyújt segítséget, hanem gyakran eligazít a hangszeres zenében is. S miután a zene maga is 

egy nyelv, melynek – úgymond – nyelvtana a szolfézs és a zeneelmélet, a zenei elemzés logikája a 

nyelvtanéhoz nagyon hasonló. 

A reáltárgyakkal a zenét kettős természete (ars és scientia) köti össze. Akusztikai anyaga a fizika, szellemi 

tartalma a matematika általánosabb törvényszerűségeiből realizálódik. Minthogy a megvalósulás nem 

nélkülözheti az emberi tényezőt, a kapcsolatok között meg kell említeni a biológiát, amely lehetővé teszi az 
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emberi hang és hallás fiziológiájának illetve pszichológiájának megértését. 

Ugyancsak a biológia és konkrétabban a testnevelés segíthet abban, hogy a növendékek időben 

megismerkedhessenek ennek a sajátos életvitelt és jó fizikai erőnlétet igénylő pályának a testi 

vonatkozásaival. 

 

9.1.1. Elméleti háttér               10óra/7óra 

A témakör szakmai tartalma azokat a jazzelméleti alapozó ismereteket összegzi, melyek a szolfézs 

tantárgy későbbi elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek.  

Célja egyfajta keretbe foglalni a jazz zenére jellemző összetevők és gondolkodásmód különböző elemeit. 

A zenei összetevők elméleti ismétlése 

A vertikális összetevők lejegyzésének elméleti háttere 

A horizontális összetevők lejegyzésének elméleti háttere 

A ritmus lejegyzésének elméleti háttere 

A dallamírás elméleti háttere 

 

9.1.2. Diktandók              57óra/39óra 

A diktandó (hallás utáni lejegyzés) a kottaírás és az analizációs képességek, valamint a zenei hallás 

fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze. Súlya az elméletoktatásban kiemelkedő, hiszen ezeket a 

kompetenciákat a jazz zenész pályája során, napi szinten használja. 

A hangzó anyagok, transzkripciók és dalok leírásához, elemzéséhez, értelmezéséhez, a helyes és stílusos 

improvizációhoz a diktandók gyakorolása megkerülhetetlen feladat.  

Hangközök 

Tercépítkezésű hármashangzatok és fordításaik 

Tercépítkezésű négyeshangzatok és fordításaik 

A leghasználatosabb összetett és alterált jazzakkordok szűkfekvésben 

Tri- és pentachordok 

Pentatonok és pentaton modusok 

Modális skálák 

Moll modusok 

Distanciaskálák 

Jazzes dallam megadott 3-4-5 hangkészlettel 

Jazzes pentaton dallam 

Jazzes diatonikus dallam 

Jazzes diatonikus dallam alterációkkal 

Jazzes dallam blues hangkészlettel 

Jazzes moduláló dallam 

Jazzes in-out dallam 

Jazzes atonális dallam 

Jazzes kétszólamú pentaton, diatonikus, alterációkat tartalmazó és moduláló dallam 

Swinges és pontos lüktetésű dallamok 

 

9.1.3. Ritmika              34óra/23óra 

A széles spektrumú ritmikai eszköztár a jazz zenész „fegyvertárának” egyik legmeghatározóbb eszköze. 

A ritmusképletek, hangsúlyok és a lüktetés pontos ismerete és betartása a hangszeres játék valamint az 

improvizálás során egyaránt nélkülözhetetlenek. Ezek begyakoroltatásához kíván a témakör segítséget 

nyújtani. 

Páros és páratlan ütemmutatójú ritmus nyolcad és negyed elemekkel 

Páros és páratlan-es ütemmutatójú ritmus triolával és tizenhatod elemekkel 

Páratlan és aszimmetrikus ütemmutatójú ritmus 

Váltakozó ütemmutatójú ritmus 
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9.1.4. Éneklés, tapsolás             31óra/20óra 

Az elméleti elemek készségszintre való emeléséhez az éneklés és a tapsolás nyújt komoly segítséget. 

Fejleszti a zenei hallást, ritmusérzéket, énektudást, továbbá a gondolkodási és figyelem-megosztási 

készségeket hangszertechnikai problémák felmerülése nélkül.  

A vertikális összetevőjű elemek (hangközök, akkordok) arpeggio éneklése ABC-s névvel és 

szolmizálva 

A horizontális összetevőjű elemek (skálák) éneklése felfelé és lefelé ABC-s névvel és szolmizálva 

Jazzes dallamok éneklése pontos és swinges lüktetéssel dúdolva és ABC-s névvel, esetleg 

szolmizálva 

Páros, páratlan, aszimmetrikus és váltakozó ütemmutatójú ritmusok tapsolása 

 

9.1.5. Lejegyzés hangfelvételről            31óra/20óra 

„Leszedni” egy dalt, vagy annak részleteit, a jazz zenész mindennapos feladatai közé tartozik. A 

hangfelvételről való lejegyzés nem más, mint az un. diktandóknak összetettebb, mondhatni komplex 

fajtája. A pusztán zongorás vagy kopogásos hallás utáni diktandóhoz képest itt további feladatot jelent, 

hogy egy teljes hangszerelésből kell analizálni, kihallani az adott dal különböző zenei komponenseit. 

A témakör elemeinek gyakorlása a zenei képességek fejlesztésén túl „életszerűségükből” adódóan, 

praktikus segítséget is nyújtanak a jazz zenész egyik, szinte mindennapos feladatához.  

Jazz felvétel dallam lejegyzése 

Jazz felvétel harmóniáinak lejegyzése 

Jazz felvétel basszus szólamának lejegyzése 

Jazz felvétel ritmuskíséretének lejegyzése 

 

9.1.6. Összetett feladatok            41óra/27óra 

Mint a témakör címe is mutatja, a feladat az eddig tanult ismeretek egyidejű alkalmazása az 

összefüggések, valamint a zenei szabályszerűségek fényében. A jazz zenész így vagy úgy egyben 

zeneszerző is, éppen ezért a témakör szerkesztési gyakorlatai, tesztjei elméleti tanulmányának fontos 

részét képezik.   

Írásbeli tesztek 

Dallamharmonizálás 

Adott harmóniára dallamírás 

Adott harmóniákra és dallamra basszusmenet írása 

 

9.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

9.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

9.3.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Zenei gyakorló és szerkesztő programok használata 

Jamey Aebersold gyűjtemény felhasználása 

 

9.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Egyéni módon gyakorlóprogrammal való kitartó gyakorlás  

Minél több transzkripció, kompozíció leírása, elemzése 

Rendszeres zenehallgatás 

 

9.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

10. Jazztörténet          204óra/154óra 

A teljes zenetörténet, azon belül is a jazz kialakulása és fejlődése az emberiség kultúrtörténetének egy 

jelentős szeletét képviseli. A zeneművek, valamint a különböző műfajok és stílusok elemzése, értelmezése, 

a történeti hátterük ismerete nélkül hiábavaló feladat lenne.  

A cél tehát ezen történeti kontextusoknak megismertetése, feltárása a tanulók előtt, valamint a nagy zenei 

korszakokra jellemző műfaji, stílusbeli attitűdök bemutatása az adott korszak meghatározó alkotásain, 

zeneszerzőin és hangszeres előadóin keresztül. 

 

A jazztörténet tanulása során gyakran történik utalás más művészeti ágakra is, melyekről a magyar és 
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világirodalom illetve a művészettörténet órákon részletesebben is szó esik. Mindezek ok-okozati 

viszonyainak az átlátásához fontosak azok a társadalomismereti és vallástörténeti adalékok, amelyekkel a 

történelem és a filozófia tárgy szolgál. 

A kapcsolódó szakmai tárgyak tekintetében a jazztörténet ismeretanyaga leginkább a nagy jazz-zenei 

korszakok standard darabjainak játékánál, illetve a különböző jazz műfajok stílusos előadásmódjánál 

nyújthat hathatós segítséget. Az improvizáció és az ehhez szorosan kötődő transzkripciók esetén is lényeges 

átfedés, tárgyi egymásra épülés mutatható ki.  

 

10.1.1. Eredet és előzmények           26óra/20óra 

A gyökerek, azaz az eredet pontos ismerete nélkül, mint minden más is, úgy a jazz zene stílusbeli és 

egyéb műfaji jellemzői is értelmezhetetlenné válnak. A témakör ezeket az értelmezésbeli szempontból 

nélkülözhetetlen történeti alapokat és előzményeket tárgyalja.  

Afrikai népzene 

Afro-amerikai népzene 

Minstrellsi, ragtime 

Blues 

 

10.1.2. Archaikus jazz             33óra/24óra 

Az archaikus jazz a műfaj első nagy tradicionális korszaka, mely a századforduló időszakában, az 

amerikai Dél városaiban, a feketék mars- és ragtime zenekarainak reafrikanizálódása révén jött létre.  

Az archaikus jazz témakört, bevezetésnek és egyben fundamentumnak szánjuk a jazztörténet és gazdag 

zenei irodalmának bemutatásához, mivel alapjaiban határozta meg és jelölte ki a későbbi korszakok 

fejlődési irányát. A továbbiakban önálló témakörönként, kronológia sorrendben kerülnek tárgyalásra a 

jazzművészet meghatározó korszakai. 

New Orleans 

Kreol zenekarok és szólisták 

Fehér zenekarok és szólisták 

Chicago 

 

10.1.3. Swingkorszak             33óra/24óra 

A swingkorszak kezdete 

New York. Kansas City 

Fehér nagyzenekarok 

Fekete nagyzenekarok 

Kiszenekarok, szólisták 

A harlemi zongoristák és követőik 

 

10.1.4. Modern jazz              41óra/31óra 

Bebop 

Cool 

Free jazz 

Avantgard jazz 

Jazzrock, fúziós jazz 

Klasszicista jazz 

West coast, hard bop,  

Modern mainstream 

 

10.1.5. Latin jazz              30óra/24óra 

Úgy éreztük, hogy súlyánál, népszerűségénél és jelentőségénél fogva a latin jazz megérdemel egy külön 

fejezetet a jazz műfajainak a sorában. Sokrétű ritmikai, dallam, hangulat és stílusvilága révén a klasszikus 

jazztől jól elkülöníthető, különálló műfajjá nőtte ki magát.  

A tradicionális latin zene és a jazz mára szorosan összefonódott, hatásuk egymásra minden szinten 

kimutatható. Gazdag irodalmának, előadóinak valamint etnikai és történeti hátterének tárgyalása 

elengedhetetlenné vált a jazztörténeti korszakok hagyományos sorában.  

Afro Cuban stílus. Tumbao, Merengue, Cha-Cha 

Afro Brasilian stílus. Samba, Bajao, Bossanova 

Afro Caribbean stílus. Reggae, Soca, Calypso 

A latin zene hatása a jazzre 

 

10.1.6. A jazz elterjedése a világon           41óra/31óra 
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A témakör a jazz zene térhódításának folyamatába kíván betekintést nyújtani. Azt vizsgáljuk, hogy a jazz 

miként lett népszerű a világ népei között, miként illeszkedett be az adott földrajzi régió tradicionális zenei 

kultúrájába, és miként kezdett önálló fejlődésbe az említett helyeken. Milyen nemzeti és egyéb 

sajátosságokkal bír napjaink jazzművészete, különös tekintettel hazánkra és az európai régióra.  

Nemzeti sajátosságok 

Európai jazz 

Magyar jazz 

Napjaink jazzművészete 

 

10.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

10.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

10.3.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Internetes anyagok kutatása és felhasználása 

A minél több zenei anyag meghallgatása 

 

10.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Rendszeres zenehallgatás 

Koncertlátogatás  

Internetes anyagok otthoni kutatása és felhasználása 

 

10.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

11. Zeneelmélet tantárgy        168 óra/138 óra 

A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést nyerjenek a 

zenét tanuló diákok. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével újabb érzékek nyílnak 

meg a diákok számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban megismerjenek, így a zenei nyelv 

sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek harmónia- és formavilágában. 

Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési szabályával ismerkednek meg (ezt a 

részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű nagyobb összefüggéseibe is betekintést engedő 

formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a formatani 

rész).  

Hogy a tudás ne legyen meddő és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán 

modellezzük egy-egy zenemű harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék 

fokszámok alapján, szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál.  

 

A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a diákok saját érzékeikkel való megismerése által 

párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, esztétikai 

szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. A matematika tárgy által 

elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei folyamatok legfelső szintjeit is és konkrét 

segítséget nyújt a különböző akkordok megnevezésének, felépítésének meghatározásakor. Egyben a hallás 

utáni rögzítéskor (diktandó) jó hasznát veszi a logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés 

szabályainak törvényszerűségei miatt a hallásban megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 

A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy keretében 

tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei eszközeit, formáit. A szolfézs, 

zeneelmélet, zenetörténet tárgyak között természetesen szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben 

szükség van bizonyos ritmikai, hallási készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra.  

 

11.1.1. Összhangzattan           84 óra/69 óra 

Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne található 

legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak elsajátításával. Műzenei példák egy-

egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek megismerése: célszerű minden alkalommal a 

megfelelő zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit azután a művek 

alapján készíthető harmóniai vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb gyakorlatok követhetnek.  

Fontos, hogy a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát nem csak a megtanulandó akkordokra 

terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára is. A harmóniai menetek hangzásának, a zenei 

szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása érdekében 
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nem mellőzhetjük akkordfűzések rendszeres gyakorlását.  

Erre szükség van: 

hallás útján (diktandó) 

írásban (kidolgozási példák) 

zongoránál (kézbe diktandó). 

A barokk és bécsi klasszikus alapelvek megismerése: 

alapszabályok elsajátítása 

a mollban feltűnő vezetőhang miatti anomáliák tisztázása 

a hármashangzat fordítások általános és kivételes esetei 

a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása 

Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei példákat, 

akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  

Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 

Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 

Győrffy,Beischer-Matyó,Keresztes: Összhangzattan 

Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai  

 

11.1.2. Formatan            84 óra/69 óra 

A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek struktúrájába. Fokozatosan megismeri általa 

a diák a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, műfajokra lebontva. Ismertessen meg a bécsi 

klasszika formáival: 

periódus  

zenei mondat 

két- és háromtagú forma és annak variánsai (külső- vagy belső bővítés, coda) 

szonátaforma 

rondóforma 

variációs forma 

A barokk kor fontosabb formáival is:  

bar forma 

barokk kétrészes táncforma 

fúga 

Képezze a formatani elemzések szerves részét a harmóniai elemzés is, mely csak akkor lehetséges, ha az 

összhangzattan témakörben a tanuló tudása már előrehaladottabb állapotban van. Sok esetben a formai 

határokat a harmóniai elemzés eredménye határozza meg (pl. félzárlat, álzárlat).   

Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei példákat, 

akkordfűzési gyakorlatokat belőlük: 

Gárdonyi: Elemző formatan 

Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 

Győrffy,Beischer-Matyó,Keresztes: Összhangzattan 

Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai  

 

11.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

Ötvonalas tábla. 

 

11.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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11.3.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

Egy

éni 

Csop

ort- 

bont

ás 

Osz

tály

- 

ker

et 

1.1 Információk önálló rendszerezése X    

1.2. Írásos elemzések készítése X    

1.3. Zenei előadás egyéni felkészüléssel X   6.4, 6.5 

1.4. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással (kamarazenélés) 
 X  6.4, 6.5 

1.5. Zongorázás X   6.4, 6.5 

1.6. Egyéni felkészülés X    

1.7. Otthoni gyakorlás X    

1.8. Zenehallgatás   X 6.9, 6.10 

 

11.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. szemléltetés   X 6.4, 6.5, 6.9, 6.10 

1.3. kooperatív tanulás  X   

1.4. házi feladat X    

 

11.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

12. Improvizációs gyakorlat tantárgy        300óra/272óra 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Az improvizációs gyakorlat célja, hogy azokat a zenei szabályszerűségeket, melyeket főtárgy illetve 

jazzelmélet órán elsajátítottak a növendékek, gyakorlatban is megtapasztalják. Azon túl, hogy a különböző 

skálák, dallam és ritmikai variációk gyakorlása történik, fontos feladat, hogy a diák megtanulja az egyes 

hangszerek helyét és szerepét a kiszenekari felállásban.  

 Megtapasztalja a zenekaron belüli kommunikációt, a zenekar és a szólista kapcsolatát. Fontos, hogy 

megismerjék az egyes jazztörténeti korszakok improvizációs jellemzőit és stílus hűen alkalmazni tudják 

azokat. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Konkrét összefüggés a közismereti tartalom és az improvizáció között nem mutatható ki, viszont a szakmai 

kötelező tárgyak mindegykével szoros kapcsolatban áll a zeneelmélettől a zenekari gyakorlatig bezárólag. 

A különböző elméleti és gyakorlati tantárgyak egymásra épülése valamint azok szakmai tartalma szervesen 

egészítik ki egymást. 

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Improvizáció a jazztörténet 

 különböző korszakaiban       120 óra/109 óra 

Az improvizáció a zene világának talán a legcsodálatosabb dolga. Hosszú évek gyakorlása, zenei 

szabályszerűségek megtanulása, stílushű kifejezőeszközök elsajátítása kell ahhoz, hogy az improvizatőr 

beszélje azt a nyelvet, melynek szavai segítségével mondatokat formál, és a mondatok egy egységes, 

értéket közvetítő gondolattá állnak össze. Amennyiben ez megvalósul, ezt hívhatjuk művészetnek. 

Van azonban egy valami, ami a megtanulható dolgoktól különálló, megfoghatatlan, de fontosságát 

tekintve legalább az előzőekhez hasonló súlyú; a nyitottság. Az improvizációhoz szükségeltetik egy olyan 

lelki állapot, ami mindenféle kötöttségtől mentes, felszabadult, a külső hatások befogadására mindenkor 
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kész, és azokra reagálni tudó állapot. Ezen képességek együttes fejlesztésével, egy élethosszig tartó 

tanulási és gyakorlási folyamat során folyamatosan fejlesztheti egy zenész magát azért, hogy a pillanatok 

művésze lehessen. 

A szólistának el kell sajátítania azokat az eszközöket, melyekkel képes az egyes stílusokban - a korszakra 

jellemző módon - improvizálni. 

blues improvizáció 

improvizáció a swing korszakban 

improvizáció bebop stílusban 

rögtönzés a latin zenében  

improvizációs lehetőségek a fúziós zenében 

rögtönzés, álló harmóniára 

hallás utáni improvizálás ismeretlen harmóniamenetre 

ballada improvizáció 

blues improvizáció, blues-skála használatával 

blues improvizáció, bebop-skála használatával 

blues improvizáció, pentatonok segítségével 

moll-blues improvizáció 

improvizáció jazz-standardekre 12 hangnemben 

improvizáció páratlan lüktetésű standardekre 

improvizáció, fél-egész skála segítségével 

diatonikus improvizáció 

improvizáció kubai latin zenében 

improvizáció brazil latin zenében 

improvizáció karibi latin zenében 

 

12.3.2. Szekciók szerepe az improvizációban    120 óra/109 óra 

Az egyéni hangszeres felkészültségen túl, fontos hogy az egyes hangszerek megtalálják helyüket egy 

formációban, a különböző zenei szituációkban tudjanak egymással kommunikálni. Az egyes 

hangszercsoportok egymással szekciókat alkotva különálló egységként is működjenek, helyes 

frazírozással, stílusosan, egymással szintén kommunikálva, s egymást segítve a művészi alkotás 

megszületésének szolgálatában. 

ritmusszekció együtt játéka különböző stílusokban 

fúvósszekció együtt játéka különböző stílusokban 

szólista kísérése különféle szempontok alapján – közös formai építkezés  

szólista kísérése különféle szempontok alapján (dinamika, intenzitás) 

különféle lüktetések gyakorlása (swing, latin, up tempo, ballada) 

 

12.3.3. Improvizáció elmélet          60 óra/54 óra 

Bár a diákok már főtárgy és jazzelmélet órán elsajátítják azt a tudást, mely segítségével hangszeres 

szólóikat felépíthetik, fontos egy olyan összegző témakör, ahol a tanultakat rendszerbe tudják helyezni. 

improvizációs skálák alkalmazása 

harmóniabontások 

stílusjegyek 

helyes frazírozás 

dallam-improvizáció 

ritmikai elemek 

transzkripciók elemzése és felhasználása az improvizációban 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú terem, a szükséges erősítőkkel és hangszerekkel felszerelve. 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Zenei gyakorló- és szerkesztőprogramok használata. 

Jamie Aebersold gyűjtemény felhasználása. 

Minél több, és változatos technikai etűd, pattern elsajátítása. 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Rendszeres zenehallgatás. 
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Koncertlátogatás. 

Minél több transzkripció, kompozíció leírása, elemzése. 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

13. Kamarazene tantárgy                     272óra/136óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A kamarazenélés a zenélés egyik legelterjedtebb és legősibb módja. A tantárgy tanításának célja, hogy 

megismertessük a növendékeket azokkal a szükséges eszközökkel, amelyek segítséget nyújtanak a zene 

minél magasabb szintű megszólaltatására, legyen szó akár komoly-, akár könnyűzenéről. Továbbá célja 

még, hogy fejlessze az alkalmazkodóképességet és a figyelemmegosztást. 

Szükséges ismertetni a különböző stílusokat és azok stílusjegyeit. 

Folyamatosan fejleszteni kell a hallást, intonációs képességet, tempótartást. Meg kell ismertetni a 

tempóváltozás jelzéseit, a különböző hangszerek szerepeit, a kotta- és partitúraolvasás felgyorsításának 

lehetőségeit. Ki kell alakítani egy önálló gondolkodásmódot, hogy a növendék saját igénye legyen a 

zenésztársakkal történő folyamatos kommunikáció és figyelem. Nem utolsó sorban pedig egymás iránti 

tiszteletet és bizalmát hivatott kialakítani illetve erősíteni. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zene ezer szállal kapcsolódik a mindennapi életünkhöz. Tanulása többek között olyan idegpályákat épít 

ki, agyi, biológiai folyamatokat indít be, amelyek komplexitásuk révén az egyéb tanulási folyamatokat is 

felgyorsítják és eredményesebbé teszik.  

A kamarazene tantárgy kapcsolódik a történelem, a földrajz és különösen – elméletét tekintve – a 

matematikához, a hangszeres játék pedig számtalan szálon a fizikához. 

A szakmai kötelező tárgyak mindegykével szoros kapcsolatban áll.  

  

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Komolyzene            136óra/68óra 

Korunkban elengedhetetlen, hogy egy zenész jól tudjon kottát olvasni. A jazz oktatásának folyamatában erre 

a készségre viszonylag kevés figyelem fordítódik a műfaj improvizatív jellege miatt. Lehetőség szerint 

alakítson ki olyan hangszer-összetételű kamaracsoportokat, amelynek létező irodalma van, de átiratok is 

játszhatók. Ismertesse meg az együttesben található más hangszereket és azok jellegzetességeit. 

Hangsúlyt kell fektetni a zenei stílusokban való jártasságra. 

E témakör feladata még, hogy kialakítsa a növendékekben a gyors és megfelelő intonációt, a képességet a 

figyelem megosztására és igényt a minél magasabb szintű interpretációra. 

figyelem-megosztás képességének fejlesztése  

kottaolvasás fejlesztése 

partitúraolvasás fejlesztése 

zenei szakkifejezések ismertetése 

hangolás elsajátítása 

hallás és intonáció fejlesztése 

dinamikai tartomány szélesítése 

különböző intések elsajátítása (be-, leintés, tempóváltás jelzése) 

pontos hangindítások és hangvégződések, egységes dinamika 

különböző artikulációk ismertetése (technikailag és korszakonként is) 

tempótartás kialakítása, fejlesztése 

laprólolvasás fejlesztése 

különböző technikák ismertetése a próba eredményessé tételéhez 

 

13.3.2. Könnyűzene            136óra/68óra 

A témakör hivatása, hogy a zenekaron belül azonos szerepű hangszereken játszó növendékeket egységes 

szekcióvá kovácsolja. Az ilyen „szekciópróba” tökéletes helye a zenekari próbán általában idő hiányában 

elmaradt, de lényeges összjáték elsajátításának. 

Leggyakoribb a ritmusszekció és a fúvósszekció önálló próbája. Az ilyen órákon részletekbe menően ki 

kell dolgozni és fejleszteni az együttjátékot. A témakör bősége miatt csak pár példa: lábdob és 

basszusgitár szinkronja, vagy éppen a fúvósok egységes artikulációja. 
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Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a szekciók belső dinamikája egységes, az előadott zenei anyag pedig 

pontos és jól intonált legyen. 

Meg kell ismertetni a különböző stílusok stílusjegyeit, artikulációit, lüktetésüket. 

egységes lüktetés kialakítása 

stílusismeret és ahhoz szervesen kapcsolódó artikuláció kialakítása 

periódusérzék fejlesztése 

figyelemmegosztás képességének fejlesztése  

kottaolvasás fejlesztése 

hangolás elsajátítása 

hallás és intonáció fejlesztése 

dinamikai tartomány szélesítése 

pontos hangindítások és hangvégződések, egységes dinamika 

tempótartás kialakítása, fejlesztése 

lapról olvasás fejlesztése 

különböző technikák ismertetése a szekciópróba eredményessé tételéhez 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

13.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Együttjáték meglévő hangzóanyaggal. 

Gyakorlás partitúrából. 

 

13.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Lapról olvasás fejlesztése. 

Próbára felkészülten érkezik. 

Hangszertechnika fejlesztése. 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

14. Zenekari gyakorlat                     408óra/272óra 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

Mint az egyéni hangszeres oktatás, úgy a zenekari gyakorlat tantárgy tanítása is, az önkifejezés és a 

kreativitás kiteljesítésének egyik eszköze. Célja, hogy az egyéni hangszeres órákon már elsajátított 

technikai, stilisztikai, és improvizációs tudást zenekari közegbe helyezve, az adott hangszer szerepét és 

helyét megmutassa a tanulónak. Minden hangszeres végső célja az, hogy más hangszeresekkel együtt 

zenélve teljesedjen ki az egyéni tudás a közös együtt zenélés, a zenei kommunikáció, az együttes kifejező 

erő. Ilyenformán ugyanolyan, ha nem még fajsúlyosabb a zenekari gyakorlat tantárgy fontossága, mint a 

hangszeres főtárgyé. Hiszen ezen az órán sajátítják el a másokra való odafigyelést, a különféle 

formációkban és zenei stílusokban az adott hangszerek funkcióit, azok jellegét, a stíluselemek használatát a 

közös együtt játék, és kollektív improvizáció alkalmával. 

A zenekari gyakorlat oktatása további lehetőséget nyújt arra, hogy a zeneelmélet tudáselemeit 

készségszintre fejleszthessük a közös improvizáció, és a zenekari összjáték által, mely az előadói kvalitások 

kialakításának elengedhetetlen eszköze.  

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenekari gyakorlat szorosan összefügg a hangszeres főtárggyal, illetve a klasszikus kamarazenével is, 

emellett továbbá a szakmai kötelező tárgyak mindegykével is szoros kapcsolatban áll a zeneelmélettől a 

jazztörténetig bezárólag. A különböző elméleti és gyakorlati tantárgyak egymásra épülése valamint azok 

szakmai tartalma szervesen egészítik ki egymást, ezáltal is segítve a zenészt az alkotó előadóművésszé 

válás folyamatában. 

  

14.3. Témakörök 

  

14.3.1. Ritmusszekció, dallam-harmóniai  
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szekció gyakorlatai          204óra/136óra 

Minden zenekari felállásban elkülönül a ritmusszekció, és a dallami-harmóniai szekció egymástól, 

egészen a trió felállástól a big band-ig. Ennek megfelelően ki kell alakítani különféle gyakorlatokat, 

melyekkel a két külön szekciót gyakoroltatjuk a maguk funkciójának megfelelő hangszerelési, és 

technikai gyakorlatokkal. Ezek minden stílusirányzatban különböző gyakorlatokat jelentenek. A ritmus 

szekció alapvető kísérő szerepe például minden műfajban és hangszerelésben a legkülönfélébb lehet, 

függvényében annak, hogy mennyire szerves része a megírt témának, a szólista improvizációjának, a 

közös, spontán zenei egymásra hatásoknak. A modern zenében már szinte fontosabb, meghatározóbb 

jellegű a ritmus szekció, mint a jazz kialakulásának kezdetibb időszakaiban. A ritmus szekció 

különválásának, hirtelen ugrásszerű fejlődésének ideje nagyjából az ’50-es évektől figyelhető meg a Be-

Bop korszak kezdetét követően.  

Érdemes tehát minden zenekari gyakorlaton ettől a kortól számítva minden meghatározó hangfelvételt 

kicsit kielemezni, szemléltetni a hangszerek szerepének és funkciójának változásait, egyre szorosabb 

összefonódását a dallam-harmóniai szekcióval.  

A dallam-harmóniai szekció gyakorlatai szervesen összefüggnek a jazzelmélet, és klasszikus zeneelmélet 

tantárgyakkal. E szekció hangszerei határozzák meg egy zenemű hangulatát, harmóniai sokszínűségét, 

formai és szerkezeti felépítését is.  

A zeneművek elemzése, ez esetben is rendkívül fontos. A legfontosabb feladat azonban megismertetni e 

két szekció közös mozgását, összefüggéseiket, és olykor a szétválasztottságuk koncepciójának okait. 

Rengeteg zenei irányzat van hatással a jazzre, ennek okául számtalan példát és ellenpéldát hozhatunk az 

órákon, szemléltetve hangszerelési példákkal, gyakorlatokkal, miként változik és alakul az adott 

zenedarab, ha bármely szekció tagjainak szólamait megváltoztatjuk. 

dob-basszus groove-ok különféle stílusokban 

dob-basszus összjáték a kötetlenebb műfajokban 

gitár-zongora ritmizálás különféle stílusokban 

gitár-zongora harmónia játszásának módja, a megegyező funkcióban való ritmizálás, illetve 

különböző voicing-gal játszott egymást követő akkordok kikerülésének módjai 

12 ütemes blues-körben való játék mollban és dúrban 

8 ,és 16 ütemes gyakori és általános harmóniakörben való játék dúrban és mollban 

ritmus és dallam szekció eltérő szerepe, funkciója 

különböző stílusirányzatok elemzése a két szekció eltérő szerepkörének szempontjából 

közös, homogén hangzás kialakítása 

közös ritmikai gyakorlatok 

közös dinamikai gyakorlatok 

közös frazírozás begyakoroltatása 

közös tempótartás gyakorlása 

kottaolvasás gyakorlása 

mai modern zenei irányzatokból átvett technikai, elektronikai eszközök használata, előre rögzített 

szólamok, loop-ok alkalmazása 

mai modern, az intelligens DJ kultúrában kialakult zenei irányzatok hatásai a jazzre 

 

14.3.2. Kollektív improvizáció            61óra/41óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. A kollektív, vagy egymásra – kérdés 

felelet formájában - reagáló improvizáció biztosítja a zenész számára azt a szabadságot és lehetőséget, 

melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját érzelmeit, gondolatait. A rögtönzési kompetenciák 

közös gyakorlatokon keresztüli fejlesztése nagymértékben segíti a jazz zenén belüli stílusjegyek 

elsajátítását, valamint a gördülékeny, magabiztos előadásmód elérését minden zenei műfajban. Szintén 

javasolt minden zenekari felállásban szemléltetni a közös egymásra hatás, kollektív improvizáció alatt 

történő folyamatos zenei átalakulást, a hangszerek egymás közti szimbiózisát, melynek eredményeképpen 

a zenekarnak sajátos hangzásvilága, egyénisége alakulhat ki. 

közös lüktetés, time kialakítása a ritmusszekció és a szólista között 

kötött ritmikájú és harmóniájú kíséretre való rögtönzés a szólistának 

kötetlen ritmikájú kíséretre való rögtönzés a szólistának 

azonos frazírozás a ritmus szekció hangszerei és a szólista között 

kötött ritmikájú kíséret melletti eltérő frazírozás, rubato játékmód, a ritmusszekció tempója mögé 

játszás /bizonyos stílusokban/ 

stílus ismeret és elemzés 

improvizációs skálák alkalmazása 

helyes harmóniai funkciók használata 

patternek alkalmazása 
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az eredetileg nem egyenes ritmikájú zenei irányzatok /latin, swing/ lüktetésének gyakorlása 

harmóniák spontán megváltozásának hallás utáni lekövetése az improvizáció során 

zenei interakció gyakorlása különböző stílusokban 

 

14.3.3. Hangszerelés, stílusgyakorlat         143óra/95óra 

A témakör kapcsán a tanulóknak el kell sajátítani olyan darabokat, melyek a jazz különféle irányzatait 

képviselik. Fontos a több irányzatban való jártasság, hogy a tanuló a stílusok ismeretében tudjon szervesen 

részt venni a zenekari gyakorlatokon. A stílusgyakorlatok segítségével, zenei elemzéssel egyénileg is 

fejlődik hangszertudásuk, szélesedik zenei látásmódjuk. Emellett különös figyelmet kell szentelni azon a 

darabok elsajátítására is, amiket a tanulóknak hallás után kell leírniuk, és megtanulniuk. Ezáltal tiszta képet 

kaphatnak egy adott zenemű hangszereléséről, a stílusjegyek alkalmazásáról minden hangszeren.  

A hangszerelés technikája minden zenekari felállásban különböző. Ezért a fent említett két témakör 

különösen összefügg, hiszen a hangszerelés jellege már egyfajta stílusgyakorlatként is felfogható. A 

tanórákon ismertetni kell továbbá a húros, pengetős, fúvós, vonós hangszerek hangfekvéseit, 

hangterjedelmét, kottai jelöléseiket, és a rézfúvós hangszerek esetében a megfelelő transzpozíciókat.  

Ritmusszekció, groove hangszerelés 

dob-basszus összjáték 

gitár-zongora közös harmóniai fordításainak bemutatása 

szólóhangszerek - énekesek unisono játékmódja, megegyező frazírozás 

többszólamú dallamok hangszerelése, szólamok kialakítása a harmóniai váz érzékeny és 

funkciózus hangjainak használatával 

Ellenpontozó dallamok, párhuzamosan mozgó dallamok és hangközök, invenció jellegű dallamok 

kitalálása 2-3-4 szólamban 

reharmonizáció 

metrikai modulációk, ritmikai változtatások a hangszerelésben 

páratlan ütemszámú periódusok harmóniai funkcióinak megfelelő alkalmazása 

páratlan metrumú zenék elemzése és gyakorlása 

XX. és XXI. századi meghatározó jazz zeneművek elemzése, elsajátítása 

stílus ismeret 

műfaji ismeret 

zenehallgatás 

zenei memória fejlesztése 

 

14.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

14.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

14.5.1 A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Minél több és változatos stílusú mű közös elsajátítása 

 

14.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Egyéni módon gyakorlóprogrammal valamint zenekari formációkban való kitartó gyakorlás. 

Különböző stílusú és hangszerelésű zenekari művek transzkripciója, és a hangszerek szólamainak 

egyénileg való megtanulása, kigyakorlása. 

Rendszeres zenehallgatás. 

Koncertlátogatás. 

Internetes tematikus kutatás. 

 

14.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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2.59.1. 

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV  

az 

54 212 04 

JAZZ-ZENÉSZ (szakmairány megjelölésével) 

JAZZ-ÉNEKES szakmairány 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ  

 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

 

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,  

– a(z) 54 212 04 Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet alapján készült. 

 

III. A szakképesítés alapadatai 

 

A szakképesítés azonosító száma: 54 212 04 

 

A szakképesítés megnevezése: Jazz-zenész (szakmairány megjelölésével) Jazz-énekes 

 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

 

Ágazati besorolás száma és megnevezése:  - 

 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 

 

Elméleti képzési idő aránya: 40% 

 

Gyakorlati képzési idő aránya: 60% 

 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 160 óra 

 

 

IV. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

 

Iskolai előképzettség: Párhuzamos oktatás esetén alapfokú iskolai végzettség, vagy érettségi végzettség, vagy 

kizárólag szakképzési évfolyamon történő képzés esetében - iskolai előképzettség hiányában (érettségi 

végzettség) - legalább a középiskolai tanulmányok folytatása a tizedik évfolyamon. 

 

Bemeneti kompetenciák: megbízható zenei hallás, tiszta intonáció, kottaírási és - olvasási készség, 

hangszerkezelési készség, előadói készség, ritmus-tempó érzék 

 

Szakmai előképzettség: A elméleti ismereteknek legalább a zenei alapszintnek megfelelő színvonalú ismerete, 

valamint a hangszeres (énekes) gyakorlati ismeret, a zenei műfajban való alapszintű jártasság, amelyeket a 

szakképző iskola írásbeli és gyakorlati felvételi vizsgán értékel. 

 

Előírt gyakorlat: - 

 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: vannak 

 

Pályaalkalmassági követelmények: vannak 
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VI. A szakképzés szervezésének feltételei 

 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 

szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő végzettséggel rendelkező 

pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember alkalmazható: 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

 

Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a szakképesítés szakmai 

és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei az alábbiak:   

Audio berendezések CD, DVD lejátszó, erősítő, hangfalak tanszakonként 1  

Video berendezések Kamera, kivetítő, vászon intézményenként 1 

Zongorák vagy pianínók Tantermenként 1 

Hangszerek tartozékokkal Tanszakonként indokolt mennyiségben 

Hangtechnikai eszközök, 

berendezések 

Erősítők, hangkeverők, mikrofonok, állványok, kábelek, 

hangszeralapok zenekari megszólaláshoz 

Kottatartók Állványok és zenekari pultok elegendő mennyiségben 

 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

CD, DVD és kottatár  Intézményenként, folyamatos feltöltéssel 

Számítástechnikai eszközök 

Tanári notbook-ok, asztali gépek, nyomtatók, 

fénymásolók  

Zenei szerkesztő és gyakorlóprogramok Tanszakonként  

 

 

VII. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

 

A szakközépiskolai képzésben a kétévfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés érettségi utáni évfolyamának szakmai 

tartalmával, tantárgyi rendszerével, átlagos órakeretével.  

A kétévfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakközépiskolai szakmai tartalma, 

tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. középiskolai 

évfolyamokra jutó ágazati szakközépiskolai szakmai tantárgyainak tartalmával, összes óraszámával. 

A kétévfolyamos képzés első és második évfolyamának összevont összes óraszáma, szakmai tartalma 

arányosan elosztható hosszabb, legfeljebb 104 heti szakmai felkészítés keretében azzal, hogy az összes 

képzési óraszám legfeljebb 2268 óra, a szabad sáv felhasználása esetében 2540 óra lehet a *-al jelölt 

évfolyamszerkezet esetén is.  

 

Szakközépiskolai képzés esetén a heti és éves szakmai óraszámok:  

 

Párhuzamos oktatás esetén felhasználható óraszámok: 

Óraszámok alakulása 40 órás héttel, a közismereti 4 órás szabad sáv ajánlott felhasználásával  

évfolyam 9. 

évfolyam 

10. 

évfolyam 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

hetek száma 36 36 36 32 32 

heti szakmai óraszám a heti 40 órás szki 

kerettanterv szerint 11 12 13 16 31 

NAT művészet óra  1    

szabad sáv 4 4 4 4 4 

helyi szinten szakmai képzésre fordítható 

összes óraszám 15 17 17 20 35 

éves óraszám 540 612 612 640 1120 
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képzési óraszám 9-12:  2404    

képzési óraszám 13:  1120    

gyakorlat (felosztva)  160    

összes képzési óra:  3684    

 

Érettségire épülő oktatás esetén felhasználható óraszámok: 

évfolyam 
heti óraszám 

szabadsáv nélkül 

éves óraszám 

szabadsáv nélkül 

heti óraszám 

szabadsávval 

éves óraszám 

szabadsávval 

1/13. évfolyam 31 óra/hét* 1116 óra/év 35 óra/hét* 1260 óra/év 

Ögy  160 óra  160 óra 

2/14. évfolyam 31 óra/hét* 992 óra/év 35 óra/hét* 1120 óra/év 

Ögy. nélkül  2108 óra  2380 óra 

Összesen: 2268 óra  2540 óra 

 

*Három éves képzés esetén – 1/13-tól 1/14-ig – a megadott összes óraszám megtartásával a heti óraszám 22 

óra/hét, illetve 23 óra/hét lehet. 
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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Szakmai követelménymodulok Tantárgyak 

Ágazati szakképzés a közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakképzés 

közismeret nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

utolsó évf. 

9. 10. 11. 12. 1/13 5/13 és 2/14. 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11500-12 Munkahelyi egészség és 

biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
0,5           0,5     

11499-12 Foglalkoztatás II. Foglalkoztatás II.               0,5  

11498-12 Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések esetén) 
Foglalkoztatás I.                2  

 

 

Szakmai 

követelménymodulok Tantárgyak 

Párhuzamos képzés   

Szakképesítés-

specifikus utolsó 

évf. 

Szakképesítés első évf. 

Szakképesítés 

utolsó évfolyama 

9-12. évfolyam 

 ögy 

5/13. évfolyam 1/13. évfolyam 2/14. évfolyam 

e gy  szabad e gy 
e gy ögy e 

gy 

1
0

6
0
2

-1
2
 

Z
en

és
z 

a
la

p
o

k
 Szolfézs I. 104    32  72   64  

Zenetörténet I. 104    32  72   64  

1
0

6
2

7
-1

2
 

J
a

zz
 

én
ek

lé
s  Ének főtárgy  280    160  180   160 
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Zongora kötelező  122    48  72   64 

Zenekari gyakorlat  280    128  144   128 

Jazz vokál  208    64  72   64 

Improvizációs 

gyakorlat 
 172    128  144   128 

Jazzelmélet 136    128  90   64  

Jazztörténet 140    64  90   64  

Jazz szolfézs 140    64  72   64  

Zeneelmélet I. 104    64  90   48  

összes óra 746 1062 
 160 

464 528 504 612 
160 

448 544 

összes óra 1808 992 1116 992 

 

A  nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szabályai alapján szervezett párhuzamos képzés szakmai  óraszámai a 40 órás időkerethez igazodó és felhasználható 

óraszámokat és  a közismereti képzésre fordítható szabad sáv  óraszámait is tartalmazzák. A kerettanterv a szabad időkeretek felhasználására ajánlásokat fogalmaz meg. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak,  

témakörök 

Ágazati szakközépiskolai képzés óraszáma a 

közismereti oktatással párhuzamosan 

Ágazati 

szakközép-

iskolai 

képzés 

összes 

óraszáma 

9-12. 

évfolyam 

Ágazati 

szakközépiskolai 

képzés óraszáma 

a közismeret 

nélkül 

Szakképesítés-

specifikus 

szakképzés 

óraszáma 

5/13. és  

2/14. 

A szakképzés 

összes 

óraszáma 

9. 10. 11. 12. 1/13. 

e gy ögy e gy ögy e gy ögy e gy   e gy ögy e gy   

1
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 Munkahelyi egészség és biztonság 18           18 18     18 

Munkavédelmi alapismeretek 4           4 4     4 

Munkahelyek kialakítása 4           4 4     4 

Munkavégzés személyi feltételei 2           2 2     2 

Munkaeszközök biztonsága 2           2 2     2 

Munkakörnyezeti hatások 2           2 2     2 

Munkavédelmi jogi ismeretek 4           4 4     4 

1
1

4
9
9

-1
2

  

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II.                16  16 

Munkajogi alapismeretek                4  4 

Munkaviszony létesítése                4  4 

Álláskeresés                4  4 

Munkanélküliség                4  4 

1
1

4
9
8

-1
2

  

F
o

g
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o
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 I

. 

(é
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g
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e 
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ü
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k
ép

zé
se

k
 e

se
té

n
) Foglalkoztatás I.                64  64 

Nyelvtani rendszerzés 1                8  8 

Nyelvtani rendszerezés 2                8  8 

Nyelvi készségfejlesztés                24  24 

Munkavállalói szókincs                24  24 
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Szakmai 

követelmény-

modul 

Tantárgyak, 

témakörök 

 Szakközépiskolai képzés 

óraszáma a közismereti 

oktatással párhuzamosan 

Szakközépiskolai 

képzés összes 

óraszáma 

Szakképesítés

-specifikus 

szakképzés 

óraszáma 
A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

  

  

Szakképesítés-specifikus 

szakképzés óraszáma 
A 

szakképzés 

összes 

óraszáma 

  

  

9-12. évfolyam 9-12. évfolyam 5/13. évfolyam 13. évfolyam 

14. 

évfolyam 

e gy 

szab

ad  ögy   e gy e gy ögy e gy 

1
0

6
0
2

-1
2
 

Z
en

és
z 

a
la

p
o

k
 

Szolfézs I. 104    104 32  136 72   64  136 

Készségfejlesztés 

hallás után 
26    26 8  34 18   16  34 

Készségfejlesztés 

éneklés útján 
26    26 8  34 18   16  34 

Készségfejlesztés 

írásban 
26    26 8  34 18   16  34 

Stílus és 

zenetörténeti 

ismeretek 

elsajátítása 

26    26 8  34 18   16  34 

Zenetörténet I. 104    104 32  136 72   64  136 

Zenetörténeti 

ismeretek 
34    34 11  45 24   21  45 

Műelemzés 34    34 11  45 24   21  45 

Zenehallgatás 36    36 10  46 24   22  46 

1
0

6
2
7

-

1
2
 

J
a

zz
 

én
ek

lé
s 

Jazzének 

főtárgy 
 280   280  160 440  180   160 340 
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Énektechnika  126   126  72 198  81   72 153 

Improvizáció  98   98  56 154  63   56 119 

Repertoár és zenei 

egyéniség 

kialakítása 

 56   56  32 88  36   32 68 

Zongora kötelező  122   122  48 170  72   64 136 

Hangszertechnika  13   13  4 17  7   6 13 

A klasszikus- és 

jazzelmélettel 

összefüggő 

feladatok 

 36   36  15 51  22   19 41 

Játék- és 

kísérettechnika 
 36   36  15 51  22   19 41 

Improvizáció  13   13  4 17  7   6 13 

Klasszikus anyag  24   24  10 34  14   14 28 

Zenekari 

gyakorlat 
 280   280  128 408  144   128 272 

Ritmusszekció, 

dallami-harmóniai 

szekció gyakorlatai 

 140   140  64 204  73   63 136 

Kollektív  

improvizáció 
 42   42  19 61  22   19 41 

Hangszerelés, 

stílusgyakorlatok 
 98   98  45 143  49   46 95 
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Jazz vokál  208   208  64 272  72   64 136 

Vokáltechnika  103   103  33 136  36   32 68 

Kollektív 

improvizáció 
 31   31  10 41  11   10 21 

Vokál szekció, 

ének kamara  
 74   74  21 95  25   22 47 

Improvizációs 

gyakorlat 
 172   172  128 300  144   128 272 

Improvizáció 

elmélet 
 34   34  26 60  28   26 54 

Szekciók szerepe az 

improvizációban 
 69   69  51 120  58   51 109 

Improvizáció a 

jazztörténet 

különböző 

korszakaiban 

 69   69  51 120  58   51 109 

Jazzelmélet 136    136 128  264 90   64  154 

Alapfogalmak 8    8 6  14 5   3  8 

A zene vertikális 

építőelemei 
27    27 26  53 18   13  31 

A zene horizontális 

építőelemei 
27    27 26  53 18   13  31 

Ritmika 16    16 15  31 11   7  18 
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Improvizáció 27    27 26  53 18   13  31 

Formatan 15    15 14  29 9   8  17 

Zeneszerzés, 

hangszerelés 
16    16 15  31 11   7  18 

Jazztörténet 140    140 64  204 90   64  154 

Eredet és 

előzmények 
18    18 8  26 12   8  20 

Archaikus jazz 22    22 11  33 14   10  24 

Swingkorszak 22    22 11  33 14   10  24 

Latin jazz 20    20 10  30 14   10  24 

Modern jazz 29    29 12  41 18   13  31 

A jazz elterjedése a 

világon 
29    29 12  41 18   13  31 

Jazz szolfézs 140    140 64  204 72   64  136 

Elméleti háttér 7    7 3  10 4   3  7 

Diktandók 39    39 18  57 20   19  39 
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Ritmika 23    23 11  34 12   11  23 

Éneklés 22    22 9  31 11   9  20 

Lejegyzés 

hangfelvételről 
22    22 9  31 11   9  20 

Összetett feladatok 27    27 14  41 14   13  27 

Zeneelmélet I. 104    104 64  168 90   48  138 

Összhangzattan 53    53 31  84 45   24  69 

Formatan 53    53 31  84 45   24  69 

Összesen 746 1062  

160 

1808 464 528 2960 504 612 

160 

448 544 2268 

Összesen         

Elméleti óraszámok/aránya Öt évfolyamos képzésben: 1210 óra 59,12% Érettségi utáni képzésben: 952 óra 

41,97% 

Gyakorlati óraszámok/aránya 
Öt évfolyamos képzésben: 1750 óra 40,88% Érettségi utáni képzésben: 1316 óra 58,03%  

 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A táblázatban aranysárga háttérrel kiemelt szakmai követelménymodulok az ágazati közös tartalmakat jelölik. 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai 

elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A  

11500-12 azonosító számú 

 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 

A 11500-12 azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és biztonság 

M
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FELADATOK 

Tudatosítja a munkahelyi egészség és biztonság 

jelentőségét 
x      

Betartja és betartatja a munkahelyekkel kapcsolatos 

munkavédelmi követelményeket 
 x     

Betartja és betartatja a munkavégzés személyi és 

szervezési feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

  x    

Betartja és betartatja a munkavégzés tárgyi 

feltételeivel kapcsolatos munkavédelmi 

követelményeket 

   x   

A munkavédelmi szakemberrel, munkavédelmi 

képviselővel együttműködve részt vesz a 

munkavédelmi feladatok ellátásában 

 x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

A munkahelyi egészség és biztonság, mint érték x      

A munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések 

hátrányos következményei 
x     x 

A munkavédelem fogalomrendszere, szabályozása x     x 

Munkahelyek kialakításának alapvető szabályai  x     

A munkavégzés általános személyi és szervezési 

feltételei 
  x    

Munkaeszközök a munkahelyeken    x   

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken      x 

Munkavédelmi szakemberek és feladataik a 

munkahelyeken 
     x 
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A munkahelyi munkavédelmi érdekképviselet      x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Információforrások kezelése  x  x x  

Biztonsági szín- és alakjelek  x     

Olvasott szakmai szöveg megértése x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Felelősségtudat   x  x x 

Szabálykövetés x     x 

Döntésképesség     x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Visszacsatolási készség x    x  

Irányíthatóság   x  x  

Irányítási készség   x  x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Rendszerező képesség x    x x 

Körültekintés, elővigyázatosság  x   x  

Helyzetfelismerés  x  x x  

 

2. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy      18 óra 

 

1.7. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a 

biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

1.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak  

- 

 

1.9. Témakörök  

 

1.3.1. Munkavédelmi alapismeretek      4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munkaegészségügyi 

követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi 

előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi 

és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére 

A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények hatásai, a 

munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények 

humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással 

összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, a 

biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és 

rendeltetésük. 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.  

1.3.2. Munkahelyek kialakítása       4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások. 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége.  
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Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, veszélyes 

területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés 

adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás 

szabályai, hátsérülések megelőzése  

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem célja, 

eszközei. 

 

1.3.3. Munkavégzés személyi feltételei      2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata, 

foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás szükségessége. 

Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 

 

1.3.4. Munkaeszközök biztonsága       2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei, és a 

munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a 

megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, biztonság. A 

biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, üzembehelyezési 

eljárás. 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi tényezők szerepe. 

Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések kialakítása, a biztonságos 

működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

1.3.5. Munkakörnyezeti hatások       2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások 

felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási 

megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

1.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek      4 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben tartó 

munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 1993. évi 

XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a követelmények 

normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb feladatai. A kémiai 

biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, illetve az ágazati miniszterek 

rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A szabványok, illetve a 

munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 
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 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai a 

munkavégzés során. 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. 

Foglalkozás-egészségügyi feladatok. 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések. 

 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok 

munkabaleset esetén. A kivizsgálás mint a megelőzés eszköze. 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott 

képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

1.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

1.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

1.11.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)  

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x 
Szakkönyvek, munkavédelmi 

tárgyú jogszabályok 

1.2. megbeszélés  x  
Munkabaleset, foglalkozási 

megbetegedés elemzése 

1.3. szemléltetés   x Oktatófilmek (pl. NAPO) 

1.4. házi feladat x    

1.5. teszt x    

 

1.11.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel  x x  

A tanult (vagy egy 

választott) szakma 

szabályainak veszélyei, 

ártalmai 

 

1.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A  

11499-12 azonosító számú 

 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 

A 11499-12 azonosító számú, Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11499-12 Foglalkoztatás II. 

Foglalkoztatás II. 
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FELADATOK 

Munkaviszonyt létesít  x  x     

Alkalmazza a munkaerőpiaci technikákat     x    

Feltérképezi a karrierlehetőségeket      x   

Vállalkozást hoz létre és működtet       x  

Motivációs levelet és önéletrajzot készít      x   

Diákmunkát végez    x     

SZAKMAI ISMERETEK 

Munkavállaló jogai, munkavállaló kötelezettségei, 

munkavállaló felelőssége  x  x     

Munkajogi alapok, foglalkoztatási formák  x x      

Speciális jogviszonyok (önkéntes munka, diákmunka)  x x      

Álláskeresési módszerek     x    

Vállalkozások létrehozása és működtetése       x  

Munkaügyi szervezetek      x   

Munkavállaláshoz szükséges iratok    x     

Munkaviszony létrejötte    x     

A munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és 

nyugdíjbiztosítási összefüggései  x  x     

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és 

lehetőségei      x  x  

A munkaerőpiac sajátosságai (állásbörzék és pályaválasztási 

tanácsadás)       x x  

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Köznyelvi olvasott szöveg megértése  x x x  x  

Köznyelvi szöveg fogalmazása írásban  x  x  x  x 

Elemi szintű számítógéphasználat  x x  x  x  

Információforrások kezelése  x  x  x  x 

Köznyelvi beszédkészség  x  x x  x  
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SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Önfejlesztés x  x  x  x  

Szervezőkészség     x  x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség    x x  x  

Határozottság  x  x  x  x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Logikus gondolkodás  x x x  x  

Információgyűjtés  x  x  x  x 

 

 

3. Foglalkoztatás II. tantárgy        16 óra 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a munkavállaláshoz, 

munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

- 

 

3.3. Témakörök  

 

3.3.1. Munkajogi alapismeretek      4 óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, költségtérítés, 

munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, rendelkezésre állás, munkavégzés, 

magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért 

való felelősség, megőrzési felelősség, munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, munkaszerződés 

módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, közalkalmazotti 

jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás, fajtái: atipikus munkavégzési formák az új munka 

törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-kölcsönzés, rugalmas 

munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás (mezőgazdasági, turisztikai 

idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői jogviszony, háztartási munka, 

iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes munka.  

 

3.3.2. Munkaviszony létesítése       4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és határozatlan 

munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által kiadandó 

dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: munkaadó 

járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési kötelezettségei, biztosítottként 

egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

3.3.3. Álláskeresés         4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac ismerete, 

mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai önéletrajz 

fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím és fénykép 

megválasztása, motivációs levél felépítése. 

Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes kapcsolatok, 

kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az Európai unióban történő 

álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő álláskeresés, cégek adatbázisába történő 

jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 
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Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), Foglalkoztatási 

Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

3.3.4. Munkanélküliség        4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb kritériumai; 

együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás szünetelése, nyilvántartásból 

való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti álláskeresési segély. 

Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás főbb 

szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás támogatása, 

foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

- 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat x    

1.4. megbeszélés  x   

1.5. vita  x   

1.6. szemléltetés   x  

1.10. szerepjáték  x   

1.11. házi feladat   x  

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
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1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x    

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x    

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    
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1.6. Információk önálló rendszerezése x    

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.2. Leírás készítése  x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
 x   

2.4. Tesztfeladat megoldása  x   

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  

 

 

A  

11498-12 azonosító számú, 

 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei 

 

A 11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) megnevezésű szakmai 

követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)  

Foglalkoztatás I. 
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FELADATOK 

Idegen nyelven:     

bemutatkozik (személyes és szakmai vonatkozással)  x x x 

alapadatokat tartalmazó formanyomtatványt kitölt x x x x 

szakmai önéletrajzot és motivációs levelet ír x x x x 

állásinterjún részt vesz  x x x x 

munkakörülményekről, karrier lehetőségekről tájékozódik    x 

idegen nyelvű szakmai irányítás, együttműködés melletti 

munkát végez 
   x 

munkával, szabadidővel kapcsolatos kifejezések megértése, 

használata 
x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Idegen nyelven:     

szakmai önéletrajz és motivációs levél tartalma, felépítése    x 

egy szakmai állásinterjú lehetséges kérdései, illetve válaszai  x x x 

közvetlen szakmájára vonatkozó gyakran használt egyszerű 

szavak, szókapcsolatok 
   x 

a munkakör alapkifejezései    x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Egyszerű formanyomtatványok kitöltése idegen nyelven x   x 

Szakmai állásinterjún elhangzó idegen nyelven feltett kérdések 

megértése, illetve azokra való reagálás értelmező, összetett 

mondatokban 

x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Fejlődőképesség, önfejlesztés  x x  

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Nyelvi magabiztosság x x x  

Kapcsolatteremtő készség  x x  

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Információgyűjtés  x x  

Analitikus gondolkodás   x  

Deduktív gondolkodás   x  

 

6. Foglalkoztatás I. tantárgy        64 óra 

 

3.7. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 

eredményesen és hatékonyan részt venni. 

Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani rendszerezés 

történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz kapcsolódóan a legalapvetőbb 

mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve történjen meg az idegen nyelvi 

asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi 

élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a 

szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi kompetenciafejlesztés. 

 

3.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak:  

Idegen nyelvek 

 

3.9. Témakörök 

 

33.3.5. Nyelvtani rendszerzés 1       8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne okozzon 

gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra adandó válaszok 

megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai állásinterjún elhangzott 

kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen használva az igeidő-egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló képes legyen 

arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen értelmezze, illetve a jövőbeli 

karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott idegennyelvi magbiztosság csak az 

igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

33.3.6. Nyelvtani rendszerezés 2       8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, illetve a 

módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) használatát eleveníti fel, 

amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud bemutatkozni szakmai és személyes 

vonatkozásban egyaránt. A segédigék jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas 

lesz arra, hogy tudjon tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd 

fogalmazni az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak elsajátítása révén 

alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse a feltett kérdéseket, illetve 

esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a 

prepozíciók és a kötőszavak pontos használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési 
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eljárások birtokába jut, amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre 

relevánsan tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

33.3.7. Nyelvi készségfejlesztés        24 óra 

/Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegennyelvi asszociatív memória fejlesztése fonetikai 

készségfejlesztéssel kiegészítve/ 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegennyelvi alapszókincshez 

kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív nyelvtanulási 

képességfejlesztés, és az idegennyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 alapvető társalgási témakör 

szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási képesség által egy adott idegen nyelv 

struktúráját meghatározó szabályok kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák 

koherensen lássa a nyelvet és ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges 

ennek a képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 

asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: képesség arra, 

hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a válaszok (a célnyelv szavai 

és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi társalgási témakörök elsajátítása során valósul 

meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely során a 

célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

33.3.8. Munkavállalói szókincs        24 óra 

/Munkavállalással kapcsolatos alapvető szakszókincs elsajátítása/ 

 

A 24 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása után lehetséges. 

Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni kifejezetten szakmai vonatkozással. 

Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat 

tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához 

szükséges rutint megszerzi. Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során közvetlenül a 

szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A munkaszerződések kulcskifejezéseinek 

elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri 

leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

3.10. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, a másik fele pedig számítógépes tanteremben, hiszen 

az oktatás jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

3.11. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

A tananyag kb. fele digitális tartalmú oktatási anyag, így speciálisak mind a módszerek, mind pedig a 

tanulói tevékenységformák. 

 

3.5.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   x  

1.2. kiselőadás   x  

1.3. megbeszélés   x  

1.4. vita   x  

1.5. szemléltetés   x  

1.6. projekt  x   

1.7. kooperatív tanulás  x   
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1.8. szerepjáték  x   

1.9. házi feladat x    

1.10. digitális alapú feladatmegoldás x    

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák(ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  

E
g

y
én

i 

C
so

p
o

rt
- 

b
o

n
tá

s 

O
sz

tá
ly

- 

k
er

e
t 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel   x  

1.4. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x  x  

1.5. Információk önálló rendszerezése x    

1.6. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Levélírás x    

2.2. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x    

2.3. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x    

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról   x  

4. Csoportos munkaformák körében     

4.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x  

4.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
x    

4.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x  

 

3.12. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A 

10602-12 azonosító számú 

 

Zenész alapok 

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

 

tantárgyai, témakörei  
A 10602-12 azonosító számú Zenész alapok megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó 

tantárgyak és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

 

10602-12 

Zenész alapok 

Szolfézs I.  Zenetörténet I. 

K
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Z
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FELADATOK 

Egy-, illetve két szólamban hallás után dallamokat lejegyez   x x    

Lapról olvas  x  x    

Ügyel a helyes tempóra, ritmusra, dinamikára és a tiszta 

intonációra 
x x x x    

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x   x  x  

Tájékozódik a zenetörténeti korszakokban, a különböző 

stílusokban, műfajokban 
   x x  x 

Felvétel alapján zeneművet egy-egy jellegzetes részletéről 

felismer 
    x  x 

Többszólamú mű társas előadása  x x  x    

SZAKMAI ISMERETEK 

Skálák és hangközök x x x   x  

Ritmusok, ritmusképletek x  x   x  

A zenetörténet korszakaira jellemző stílusjegyek, műfaji 

sajátosságok 
x   x x x x 

A legjelentősebb zeneszerzők életműve    x x x x 

Műelemzés    x  x  

Zenefelismerés       x 

Zenei jelenségek (pl. szekvencia, moduláció) felismerése x x x   x x 

Az alapvető zenei szakkifejezések x   x x x  

Kamaraének x x  x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

Megbízható zenei hallás x x x x  x x 

Tiszta intonáció  x  x    

Metrum, lüktetés, tempótartás   x x   x 

Kottaírási és -olvasási készség x x x x  x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

Figyelem x x x x x  x 
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Pontosság x x x x x x  

Önállóság  x x x  x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

Emlékezőképesség x  x x x x x 

Figyelem-összpontosítás x x x x   x 

Kontroll (ellenőrző képesség) x x x x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

Kapcsolatteremtő készség x x  x    

Empatikus készség  x  x    

Kommunikációs rugalmasság x x  x   x 

 

 

7. Szolfézs I. tantárgy              136 óra/ 136 óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A szolfézs I tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását és 

ismertesse meg e különleges kifejezési móddal - a zenével - a tanulókat. A zeneiskolában szerzett zenei 

ismeretekre és elkezdett készségek fejlesztésére alapozva fejlessze tovább a növendék tudását és 

képességeit. Egészítse ki a tanuló tudását a szakközépiskolában folytatandó hangszeres, zeneelméleti és 

zenetörténeti tanulmányokban. Fejlessze a majdani aktív zenéléshez szükséges képességeket és készsé-

geket. A lehető leghamarabb vonjon párhuzamot és találja meg az összefüggéseket, kapcsolódási pontokat 

a készségek fejlesztése és az aktív zenei tevékenységformák között. Járuljon hozzá a széleskörű szakmai 

tudás megszerzéséhez, amely alkalmassá teszi a növendéket a szakirányú felsőoktatásban folytatandó 

tanulmányok, illetve a középfokú végzettséget igénylő munkakörök ellátására.  

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szolfézs I nevű tárgy során tanulmányozott művek a diákok saját érzékeikkel való megismerése által 

párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, szöveges mű esetén 

az irodalom tantárggyal, esztétikai szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet 

tárggyal. Az idegen nyelvek ismerete elengedhetetlen a szöveges zeneművek teljes megismeréséhez és 

tanulmányozásához. 

A tárgy ezen felül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy keretében 

tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei eszközeit, hiszen a szolfézs a 

zene teljesebb megértését szolgálja. 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1.  Készségfejlesztés hallás után    34 óra/34 óra 

A hallás utáni készségfejlesztés a szolfézs I tárgy egyik legfontosabb eleme, mely sokban épül a 

zeneiskolai alapokra. A diákok számára nagyon fontos, hogy mind jobban, készség szinten felismerjék 

az európai műzene évszázadok során folyamatosan cizellálódó elemeit.  

Fejleszteni kell  

a hangközök felismerését 

a hármas- és négyeshangzatok felismerését 

tipikus dallami fordulatok felismerését  

a különböző ritmusképletek biztos beazonosítását 

a különböző metrumérzetek gyors beazonosítását 

a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. század stíluselemeinek 

felismerését 

a különböző zenei formák elkülönítését 

a zenei memóriát 

a többszólamú hallás kifejlődését 

Egy kiragadott, javasolt példa a hallás utáni készségfejlesztésre: 

Hangköz- és hangzatmenet diktálása: 4#, 4b-ig, minden hangnemben, 2-3 kvintes kitéréssel, 

szűkített kvint, bő kvart, domináns szeptim, szűkített szeptim akkordok felismerésével, helyes oldásával, 

késleltetéssel.   

A stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák nagy része 
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felhasználható a hallási készségek fejlesztésére is. 

 

7.3.2. Készségfejlesztés éneklés útján     34 óra/34 óra 

Az éneklés útján történő készségfejlesztés azért nagyon fontos, mert ez az egyetlen eszköz, amivel a 

diák saját biológiai organizmusán keresztülszűri a zene legkisebb elemeit is. Ahhoz, hogy saját 

hangszerén egy nagyobb ívet elő tudjon adni, szükséges, hogy apró elemeire bontva is értelmezni tudja 

őket. Ezeket pedig csak énekelve tudja igazán magáévá tenni. Az éneklés segít neki a hallás- és írási 

készségfejlesztésben is, hiszen ez az egyetlen biztos, önellenőrzésre is alkalmas eszköze, amibe a zenei 

elemeket be tudja illeszteni. A kamaraének rendkívül komplexen, már egészen kezdő szinten is nagyon 

segíti a későbbi aktív zenésztevékenység gyakorlását.  

Fejleszteni kell 

a tiszta intonációt 

a hangközök és hangzatok biztos éneklésének és felépítésének készségét 

az alkalmazkodási képességet a többszólamú éneklés hangzás-egyensúlyának kialakításában 

a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. század stíluselemeinek 

alkalmazását 

az improvizációs készséget és zenei fantáziát 

az előadási készséget 

a memóriát és a koncentráló képességet 

a stílusos előadási és formálási készséget 

a dinamika és hangszín, valamint a zenei karakterek és dramaturgia megvalósítása iránti 

érzékenységet 

a zenei ízlést és differenciálóképességet 

Egy kiragadott, javasolt példa az éneklés útján történő készségfejlesztésre: 

Agócsy: Olvasókönyv szolmizálóknak J. S. Bach műveiből feldolgozása. Ha lehet, játsszunk 

kíséretet a növendék éneke alá, hogy a dallamból következő harmóniai váltások, modulációk jobban 

követhetőek legyenek. Lehet más kulcsokban, transzponáltan, fejből kérni a szemelvényeket. Szinte 

minden órán érdemes meghallgatni CD-ről az elénekelt műrészlet eredetijét, hogy hallják a diákok az 

eredeti kíséretet, karaktert, esetlegesen a hangszerelést és hogy felmérjék: ezekkel az „ének-etűdökkel” 

is zeneközelben tartózkodnak. 

A stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei példák nagy része a 

megfelelő módszerekkel felhasználható az éneklési készségek fejlesztésére is. 

 

7.3.3. Készségfejlesztés írásban      34 óra/34 óra 

Az írásbeli készségfejlesztés kapcsolja össze a hallás- és éneklés készségfejlesztését. Rendkívül 

komplex feladat, két különböző agyi tevékenység egyidejű koordinálása.  

Fejleszteni kell: 

- hangközök, hangzatok felépítésének készségét 

- tipikus dallami fordulatok felismerését és alkalmazását  

- a különböző ritmusképletek felismerését és alkalmazását 

- a különböző metrumérzetek gyors felismerését és alkalmazását 

- a dallam-, metrum- és ritmustényezők összekapcsolásának képességét 

- a reneszánsz, a barokk és a bécsi klasszikus zene, a romantika és a 20. század stíluselemeinek 

felismerését 

- a belső hallást, a kottakép elképzelését, értelmezését 

- a többszólamú hallást (polifon, homofon) 

- a zenei formák áttekintésének képességét 

- az elemzés képességét; a rész és egész viszonyának áttekintését 

Egy kiragadott, javasolt példa az írásbeli készségfejlesztésre: 

Bécsi klasszikus diktandók: Az első év elején a felvételi szint alatt kell elkezdeni a 

diktálásukat, eleinte funkciós basszussal, egyszerű, lépésről-lépésre növekedő hangközökkel ellátott 

felső szólammal. Továbbá a stílus és zenetörténeti ismeretek elsajátítása témakörben felsorolt műzenei 

példák nagy része felhasználható az íráskészségek fejlesztésére is. 

     

7.3.4. Stílus- és zenetörténeti ismeretek elsajátítása     34 óra/34 óra 

Nagyon fontos, hogy a készségfejlesztési céllal megszólaltatott zeneművek a szolfézs I tantárgy 

keretében híven tükrözzék a diák általános ismereteit a zenetörténeti korszakok stílusairól is. 

Előfordulhat, hogy olyan zenei korszakokkal találkozik egy diák a tantárgy keretében, amellyel 

hangszerén soha (pl. gregorián, reneszánsz), ám stílusuk ismeretére szüksége van, hiszen nem válhat 
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belőle kiművelt zenész fő, ha bizonyos zenei korszakok stílusjegyeivel egyáltalán nem kerül 

kapcsolatba. A saját hangszerén egy zenemű muzikális megformálását nagyon sokban elősegíti, ha a 

szolfézs I tárgy keretében kisebb példákon gyakorolja a zenei formák összefogását, előadását. Ezáltal 

kialakul benne egy olyan stílusismeret, melyre az aktív zenei tevékenységformákban is állandóan 

szüksége lesz, illetve saját hangszerén is kamatoztathatja majd tudását.  

A zenei anyag kiválasztásában a tanár vegye figyelembe az adott osztály összetételét és képességeit: a 

tananyag mennyisége és nehézségi szintje a tanulócsoport felkészültségéhez igazodjon. Itt csupán javas-

latok szerepelnek, hogy mely zeneszerzőktől érdemes műveket keresnünk az alább található 

irodalomjegyzékben: 

A középkor egyszólamú egyházi és világi zenéje (gregorián, trubadúr-, trouvère- és Minnesang 

költészet) 

A középkor többszólamú zenéje (ars antiqua, ars nova, trecento – Leoninus, Perotinus, Machaut, 

Landini) 

A korai reneszánsz (Dunstable, Dufay, Binchois, Ockeghem, Josquin, Agricola, Obrecht, Isaac, 

de la Rue) 

Az érett reneszánsz (Gombert, Willaert, Clemens non Papa, Arcadelt, Cipriano de Rore, Lassus, 

A. Gabrieli, Palestrina, Vecchi, Marenzio, G. Gabrieli, Gastoldi, Croce, Gesualdo, Viadana, 

Banchieri, Jannequin, Sermisy, Goudimel, Passereau, Certon, le Jeune, Senfl, Othmayr, Gallus, 

Praetorius, Hassler, Friderici, Tallis, Byrd, Morley, Bull, Farnaby, Dowland, Weelkes, Gibbons, 

Victoria) 

A korabarokk (Monteverdi, Schütz, Buxtehude, Lully, Purcell) 

A nagy barokk zeneszerzői (Händel, Bach, Telemann, Scarlatti, Vivaldi, Rameau) 

A bécsi klasszika (Mozart, Haydn, Beethoven) 

A romantika (Mendelssohn, Weber, Schubert, Schumann, Brahms, Berlioz, Liszt, Verdi, 

Muszorgszkij, Saint-Saëns, Bruckner)   

Az utóromantika (Wolf, Mahler, R. Strauss, Mascagni, Leoncavallo, Puccini, Rachmaninov, 

Massenet, Fauré) 

A XX. század zenéjének főbb irányzatai (impresszionizmus, expresszionizmus, folklorizmus, 

neoklasszicizmus, új bécsi iskola - Debussy, Ravel, Stravinsky, Schönberg, Webern, Berg, 

Honegger, Prokofjev, Sosztakovics, Hindemith, Orff, Britten, Bartók, Kodály) 

A második világháború utáni szerzők (Messiaen, Boulez, Stockhausen, Varèse, Ligeti, 

Dallapiccola, Nono, Lutoslawsky, Penderecki, Eben) 

A második világháború utáni magyar szerzők (Bárdos, Sugár, Ránki, Farkas, Kósa, Kadosa, 

Maros, Petrovics, Szokolay, Lendvay, Balassa, Kurtág, Bozay, Durkó, Szőllősy, Hidas, Kocsár, 

Csemitzky, Orbán, Vajda) 

Ajánlott irodalom: 

Dobszay: A gregorián ének kézikönyve 

Szendrey-Dobszay-Rajeczky: Magyar gregoriánum 

Fodor: Schola cantorum I-XIII.  

Bartha: A zenetörténet antológiája 

Forrai: Ezer év kórusa 

Forrai: Duettek 

Bach: Négyszólamú korálfeldolgozások 

Mozart: Bécsi Szonatinák, Gyermekkori darabok 

Haydn: Zongoraszonátái 

Agócsy: Olvasókönyv szolmizálóknak J. S. Bach műveiből 

Legányné Hegyi E.: Bach példatár I. kötet 

Bertalotti: Ötvenhat solfeggio 

Lassus: 24 kétszólamú motetta 

Ádám: A dal mesterei I-V. kötet 

Bartók: 27 gyermek- és nőikar 

Kodály: Gyermek- és nőikarok, Vegyeskarok, pedagógiai művek 

Szőnyi: A zenei írás-olvasás módszertana, Befejező kötet 

A www.imslp.org internetes oldal ingyenesen letölthető kottái 

Kifejezetten ritmusfejlesztésre alkalmas kötetetek: 

Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok 

Zombola Péter: Ritmusgyakorlatok 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

http://www.imslp.org/
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Ötvonalas tábla. 

Kézi ritmushangszer-szett. 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök 

és felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) Egy

éni 

Csop

ort- 

bont

ás 

Osz

tály

- 

ker

et 

1.1 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással (kamaraének) 
 X  6.4, 6.5 

1.2. zongorázás-éneklés X X  6.4, 6.5 

1.3. éneklés X    

1.4. hangszeres játék  X   

1.5. egyéni felkészülés X    

1.6. hallott zenei anyag lejegyzése   X 6.4, 6.5, 6.9, 6.10 

1.7. zenehallgatás   X 6.9, 6.10 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. szemléltetés   X 6.9, 6.10., 6.4, 6.5 

1.3. kooperatív tanulás   X 6.4,6.5 

1.4. házi feladat X    

1.5. együtt zenélés  X X 6.4, 6.5 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

8. Zenetörténet I tantárgy               136 óra/136 óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A zenetörténet tárgy tanítása az európai zene történetének összefüggéseire, valamint a zene koronként 

változó kulturális beágyazottságára irányítja a diákok figyelmét. Tanulmányaik során megismerik a 

különböző kultúrtörténeti korszakok kapcsolódását, képet kapnak arról, hogy egy-egy zeneszerző milyen 

stílusirányzatok közepette alkotott.  

Tágas zenetörténeti ismeretek birtokában képes lesz elhelyezni saját hangszerének repertoárját egy 

szélesebb zenei és művészeti kontextusban, ami zenei tevékenységét nyitottabbá, összetettebb, 

együttműködésre alapuló feladatok elvégzésére alkalmasabbá teheti. A zenetörténeti ismeretek 

ugyanannyira elengedhetetlenek egy zenét tanuló diák számára, mint egy átlagos diák számára a 

közismereten tanult történelem vagy irodalom.  A zenetörténettel való foglalkozás igen alkalmas a 

különböző ismeretek (történelem, irodalom, művészettörténet) integrálására is, valamint arra, hogy olyan 

irányokba nyissa a diák zenei érdeklődését, melyre a hangszeres órákon nem adódik lehetőség. 

   

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenetörténet tárgy különösen szoros kapcsolatot ápol olyan közismereti tantárgyakkal, mint a 

művészettörténet, történelem és irodalom; egy-egy zenei korstílus vagy zeneszerzői életpálya megértése 

ezek ismerete nélkül nem lehetne teljes, hiszen az európai kulturális centrumokban a művészeti ágak mindig 

együttesen voltak jelen, így megértésük is csak egymás kölcsönös figyelembevételével lehetséges.  

Fontos célunk, hogy a diák - a korszakot jellemző stílusjegyek és a történelmi események tükrében - 
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meglássa az összefüggéseket a különböző tantárgyak között, és minél nagyobb rálátással szemlélje az 

elemzett zeneművet. Mivel az órákon a zeneművek elemzése áll a középpontban, a hangszeres foglalkozás 

célját is segítik, hiszen az elemzett művek sok esetben részét képezik a diákok hangszeres repertoárjának. 

A zenetörténet tárgy elengedhetetlen része a szakmai nyelv és a zenei szakszavak használata; ismeretének 

elsajátítása pedig olyan zenei tantárgyak esetében is alapvető elvárás, mint a szolfézs és zeneelmélet.  

 

8.3. Témakörök  

 

8.3.1. Zenetörténeti ismeretek      45 óra/45 óra 

A történelem tantárgyhoz hasonlóan egészen a kezdetektől napjainkig ismerteti korszakról korszakra 

haladva a zeneművek keletkezéseinek, percepcióinak legfontosabb történeteit, eseményeit. Ez magában 

foglalja egy-egy zeneszerző élettörténetét is, amely soha nem választható el az adott környezettől, 

korszaktól. Átfogóan bemutatja egy mű kulturális jelentőségét, benyomását a kortársakra, illetve 

megmutatja akár a saját korunkig is elérő hatásait. Zeneműveket összefüggésükben is bemutat. 

A tanítandó tananyag szempontjából előnyt élvez a késő-reneszánsz/kora-barokk és a klasszikus modern 

(Bartók és kortársai) közötti négy évszázad zenéje. Ezek zenetörténetének kiemelkedő életművei köré 

csoportosított tematika főbb vonalakban: 

A késő-reneszánsz zenéje: Palestrina, Lassus, Victoria, Dowland, Gesualdo, G. Gabrieli 

Az itáliai barokk zene: Monteverdi, Corelli, Scarlatti, Vivaldi 

A francia barokk: Lully, Rameau 

A német barokk: Schütz, Bach, Telemann  

Az angol barokk: Purcell, Händel 

A rokokó és az átmeneti korszak: C. Ph. E. Bach, Mannheimi Iskola, Quantz, Gluck 

A bécsi klasszika: Haydn, Mozart, Beethoven és Schubert 

Romantika: Berlioz, Mendelssohn, Schumann, Liszt, Brahms, Bruckner, Csajkovszkij, Chopin, 

Paganini 

Romantikus német opera: Weber, Wagner 

Romantikus olasz opera: Rossini, Donizetti, Verdi 

Nemzeti stílusok: Erkel, Muszorgszkij, Grieg, Smetana, 

Századforduló: Richard Strauss, Gustav Mahler 

Francia századelő: Debussy, Ravel, Satie 

Modernizmus: Schönberg, Berg, Webern, Stravinsky, Bartók, Kodály, Sosztakovics 

Új irányok: Messiaen, Stockhausen, Ligeti, Reich, Cage, Kurtág 

 

8.3.2. Műelemzés        45 óra/45 óra 

A zenetörténet rengetegéből egy-egy példaértékűnek ítélt zenemű kiemeléseként sor kerül annak 

közelebbi megismerésére. Ez magában foglalhatja a zenemű keletkezésének körülményeitől, 

zeneszerzőjének életrajzától, a közönség első fogadtatásától elkezdve a legaprólékosabb harmóniai és 

formai elemzését is. Nagyon fontos, hogy a kiválasztott zenemű jól beilleszkedjen a tananyag egyéb 

részeibe, ezáltal a bemutatni kívánt stíluskorszakok még közelebbi megvilágításba kerüljenek a diák 

számára. A megfelelően kiválasztott tananyagnak része lehet olyan zenemű is, melyet bármely diák a 

főtárgy óráján is tanulhat, ezáltal képezve hidat a tantárgyak között.  

Az alábbiakban olvasható egy-két javasolt szemelvény, de ezen a területen kell a leginkább az iskola és 

egy adott osztály adottságaihoz igazítani a tananyagot: 

Lassus: Matona mia cara 

Monteverdi: L’Orfeo, Poppea megkoronázása 

Corelli: Karácsonyi Concerto Grosso 

Vivaldi: A Négy Évszak 

Lully: Atys 

Schütz: Musikalische Exequien 

Purcell: Dido és Aeneas 

Händel: Messiás 

J. S. Bach: Máté-passió 

J. S. Bach: c-moll passacaglia és fúga 

Haydn: fisz-moll „Búcsú” szimfónia (no. 45) 

Mozart: Don Giovanni 

Beethoven: Coriolan – nyitány 

Beethoven: C-dúr „Waldstein” zongoraszonáta (op. 53) 

Beethoven: 9. szimfónia 

Schubert: Erlkönig 
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Schubert: Winterreise  

Schumann: Karnevál 

Brahms: Ein deutsches Requiem 

Chopin: Etűdök 

Liszt: Haláltánc 

Verdi: Traviata 

Wagner: Trisztán és Izolda (előjáték és szerelmi halál) 

Mahler: I. szimfónia 

Richard Strauss: Imigyen szóla Zarathustra  

Bartók: A kékszakállú herceg vára 

Bartók: Concerto 

Berg: Wozzeck 

John Cage: 4’33”  

 

5.3.2. Zenehallgatás       46 óra/46 óra 

A zenehallgatás a tantárgy talán legfontosabb része. Ennek a tanulási formának a folytatásakor sajátítja 

el a tanuló a történelmi korokra jellemző hangzáskultúra élményvilágát. Ennek segítségével tud 

tájékozódni a később megismerendő zeneművek sűrűjében és ennek segítségével tudja majd saját 

hangszerén az előadandó zeneművet stílusosan eljátszani. Zenehallgatás nélkül a műelemzések sem 

lehetnek mélyrehatóak. Feladata, hogy kinyisson egy teljesen új világot a diákok ízlésében, amellyel 

gazdagíthatják érzelemvilágukat. Hivatástudatot ébreszt leendő zenekari zenészekben.  

Javasolt zenehallgatási szemelvények:   

Palestrina:  Missa Papae Marcelli 

Gesualdo:  Moro lasso 

Purcell:  Dido és Aeneas 

Monteverdi:   L’Orfeo, Poppea megkoronázása 

Corelli:   Concerto Grossók 

Rameau:   Hyppolite és Aricia 

Bach:   János-passió 

    Máté-passió 

    Magnificat 

h-moll mise (Kyrie, Credo, Sanctus) 

    Brandenburgi versenyek 

    h-moll szvit 

Musikalisches Opfer  

12., 21., 46., 56., 65., 105., 106.,179. kantáta 

   Goldberg-változatok 

   A fúga művészete 

Vivaldi:   Versenyművek 

Gloria 

A négy évszak 

Händel:   Messiás 

Alcina 

  Julius Caesar Egyiptomban  

Gluck:   Orfeusz és Euridiké 

Haydn:   Napszak-szimfóniák 

A megváltó hét szava 

A teremtés 

Szimfóniák,  No. 45., 88., 90., 102., 103., 104. 

C-dúr „Kaiser” vonósnégyes  

Mozart:   Szöktetés a szerájból  

   Figaro házassága 

   Don Giovanni 

   A varázsfuvola  

„Jupiter” C-dúr szimfónia  

   „Nagy” g-moll szimfónia 

d-moll zongoraverseny  

A-dúr zongoraszonáta (K. 331) 

a-moll zongoraszonáta (K. 330)  

C-dúr „Dissonanzen” vonósnégyes  
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c-moll mise  

Requiem 

Beethoven:   3., 5., 6., 7., 9. szimfónia 

Zongoraszonáták: 

c-moll „Pathétique” (op. 13) 

cisz-moll „Holdfény” (op. 27 no.2) 

d-moll „Vihar” (op. 31 no. 2)  

C-dúr „Waldstein” (op. 53) 

f-moll „Appassionata” (op.57)  

B-dúr „Hammerklavier” (op.106) 

c-moll (op. 111) 

Hegedűverseny  

c-moll zongoraverseny  

Fidelio 

Nyitányok: Egmont és Coriolan  

a-moll vonósnégyes (op. 132) 

B-dúr vonósnégyes („Nagy Fúga”) 

Schubert:    dalok  

- Erlkönig 

- Gretchen am Spinnrade  

- Heine-dalok  

- Der Tod und das Mädchen 

Winterreise 

Die Schöne Müllerin 

d-moll „A halál és a lányka” vonósnégyes  

Pisztráng-zongoraötös 

C-dúr vonósötös  

„Nagy” C-dúr szimfónia  

h-moll „Befejezetlen” szimfónia 

Weber:   A bűvös vadász 

Mendelssohn:  „Olasz” szimfónia 

„Skót” szimfónia  

Szentivánéji-álom kísérőzene  

Éliás oratórium  

e-moll hegedűverseny 

Schumann:    Carnaval  

a-moll zongoraverseny 

A költő szerelme – dalciklus  

Asszonyszerelem, asszonysors – dalciklus 

Berlioz:  Fantasztikus szimfónia 

Chopin:      Ballada (g), Mazurkák, Prelűdök 

Brahms:         I. és IV. szimfónia 

A végzet dala 

d-moll és B-dúr zongoraverseny  

Hegedűverseny 

f-moll zongoraötös (op. 34) 

Német Requiem  

Liszt:      Zarándokévek 

Haláltánc, Esz-dúr zongoraverseny 

Faust-szimfónia 

Rapszódiák 

Szimfonikus költemények (Les préludes, Mazeppa, Tasso) 

Szürke felhők 

Csajkovszkij:  Anyegin, Pikk dáma 

Wagner:      Tannhäuser 

A Nibelung Gyűrűje 

Mesterdalnokok 

Verdi      Don Carlos 

    Trubadúr 

Rigoletto 
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        Aida 

    Otello 

Muszorgszkij     Borisz Godunov 

       Egy kiállítás képei 

Mahler:  1., 2., 3. szimfónia 

R. Strauss:   Zarathustra 

Salome 

Rózsalovag 

4 utolsó ének 

Rahmanyinov:  Holtak szigete 

Prelűdök 

Szimfonikus táncok 

Debussy:   Prelűdök 

Egy faun délutánja 

A tenger 

Bartók:   Kossuth-szimf. 

Színpadi művek (összes) 

        Táncszvit 

Szabadban 

Zongoraversenyek 

Concerto 

Cantata profana  

Zene húros hangszerekre, ütőkre és cselesztára 

Kodály:      Psalmus Hungaricus 

       Háry János 

       Galántai táncok 

Stravinsky     Tűzmadár 

Le Sacre du Printemps 

        A katona története 

        Zsoltárszimfónia 

Oidipus 

The Rake's progress 

In memoriam DT 

Schönberg:     Pierrot lunaire 

       Varsói túlélő 

Berg:   Hegedűverseny 

Wozzeck 

Sosztakovics: 5. 7. 9. 11. szimfónia 

2. zongoraverseny 

Messiaen:  4 ritmikus etűd 

Kvartett az idők végezetére 

Turangalila 

 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

   Tanterem. 

Ötvonalas tábla. 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

 5.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák  (ajánlás) 

Sor-

szám 
Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. 

pont lebontása, 

pontosítása) 
Egy

éni 

Cso

por

t- 

bon

tás 

Os

ztál

y- 

ker

et 

1. Információ feldolgozó tevékenységek     
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1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása X    

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
X    

1.3. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel X    

2. 
Ismeretalkalmazási gyakorló 

tevékenységek, feladatok 
    

2.1. Írásos elemzések készítése X    

2.2. Leírás készítése X    

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
X    

2.4. Tesztfeladat megoldása X    

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel X   6.9, 6.10 

3. Komplex információk körében     

3.1. Elemzés készítése tapasztalatokról X    

3.2. zenehallgatás   X 6.9, 6.10 

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. kiselőadás   X  

1.3. megbeszélés  X   

1.4. vita   X  

1.5. szemléltetés   X 6.9, 6.10 

 

5.6.  A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A 

10627-12 azonosító számú 

 

Jazz éneklés  

megnevezésű 

 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 
 

A 10627-12 azonosító számú Jazz éneklés megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak 

és témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák 

10627-12 Jazz éneklés 

Jazzének Zongora kötelező tárgy 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, 

harmóniákat 
x x x x x x x  

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál  x x  x  x  

Transzponál x  x x x  x  

Járatos a jazz stílusjegyeiben x x x    x  

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
x x x x  x   

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz   x    x x 

Együttessel próbál   x      

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket   x x  x x x 

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek használatának 

módját 
 x x x     

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi  x   x    

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza  x x  x  x  

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez  x x    x  

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x  x  x   x 

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezeli x x x x x x x x 

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő   x     x 

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x   x x x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás x  x x x  x  

Jazz zeneelmélet x x x  x  x  

Jazz zenetörténet   x      

Zongora kötelező x   x x x x x 

Hangképzés x x x x  x   
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Pontos ritmika  x x x x  x x x 

Tempótartás x x x x  x x x 

Improvizáció  x x    x  

Zenekari gyakorlat   x      

A jazz műfajának megfelelő repertoár   x      

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása   x     x 

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása   x x  x x x 

Magas szintű technikai felkészültség x x x x x x x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség    x  x    x  

 Hangszerkezelési készség  x  x  x x x x x x 

 Előadói készség    x x    x x x 

 Ritmus-tempó érzék  x  x  x x  x x x 

 Zenei halláskészség x   x  x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat      x          

 Önállóság  x  x   x x x x x 

 Rugalmasság     x      x x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés     x      x      

 Interperszonális rugalmasság  x   x x    x x    

 Motivációs készség x   x x  x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság    x x    x x x 

 Figyelemmegosztás x   x x  x x x x x  

 Áttekintőképesség x x x x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, harmóniákat  x x   x x 

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál  x x x x x x 

Transzponál x x x    x 

Járatos a jazz stílusjegyeiben    x x x x 

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
   x    

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz      x x 

Együttessel próbál       x 

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket       x 

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek használatának 

módját 
     x x 
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Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi  x x  x   

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza x x x   x x 

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez  x x x x x  

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x      x 

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezeli      x  

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő       x 

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén)  x x   x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás x x x    x 

Jazz zeneelmélet x x x x x x x 

Jazz zenetörténet     x  x 

Zongora kötelező  x x   x x 

Hangképzés      x  

Pontos ritmika     x  x  

Tempótartás    x  x  

Improvizáció      x x 

Zenekari gyakorlat       x 

A jazz műfajának megfelelő repertoár       x 

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása       x 

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása    x  x x 

Magas szintű technikai felkészültség      x x 

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség      x x 

 Hangszerkezelési készség      x  

 Előadói készség       x 

 Ritmus-tempó érzék    x    

 Zenei halláskészség  x x   x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat        

 Önállóság x x x x x x x 

 Rugalmasság      x x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés       x 

 Interperszonális rugalmasság       x x 

 Motivációs készség      x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság  x x x  x x 

 Figyelemmegosztás  x x x  x x 

 Áttekintőképesség x x x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, harmóniákat x x  x x x 

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál       

Transzponál  x  x x  

Járatos a jazz stílusjegyeiben    x   

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
  x x   

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz     x  

Együttessel próbál        

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket       

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek használatának 

módját 
      

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi  x   x  

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza x   x x x 

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez     x x 

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x     x 

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezeli       

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő       

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén)      x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás  x  x x  

Jazz zeneelmélet x x x  x x 

Jazz zenetörténet       

Zongora kötelező      x 

Hangképzés    x   

Pontos ritmika   x x x x x 

Tempótartás    x   

Improvizáció       

Zenekari gyakorlat       

A jazz műfajának megfelelő repertoár       

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása       

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása    x   

Magas szintű technikai felkészültség       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség       

 Hangszerkezelési készség       

 Előadói készség       

 Ritmus-tempó érzék  x x x x  

 Zenei halláskészség  x  x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
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 Felelősségtudat       

 Önállóság x x x x x x 

 Rugalmasság       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés       

 Interperszonális rugalmasság        

 Motivációs készség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság      x 

 Figyelemmegosztás  x x x x x 

 Áttekintőképesség x x x x x x 

 

10627-12 Jazz éneklés 

Jazztörténet 

E
re

d
et

 é
s 

el
ő

zm
én

y
ek

 

A
rc

h
ai

k
u

s 
ja

zz
 

S
w

in
g

k
o

rs
za

k
 

L
at

in
 j

az
z 

M
o

d
er

n
 j

az
z 

A
 j

az
z 

el
te

rj
ed

és
e 

a 
v

il
ág

o
n

 

FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, harmóniákat       

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál       

Transzponál       

Járatos a jazz stílusjegyeiben x x x x x x 

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
      

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz x x x x x x 

Együttessel próbál (csoportos munka)       

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket       

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek használatának 

módját 
      

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi       

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen alkalmazza       

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez x x x x x x 

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
      

Hangszerét természetesen, oldottan, ökonomikusan kezeli       

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő       

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén)       

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás       

Jazz zeneelmélet x x x x x x 

Jazz zenetörténet x x x x x x 

Zongora kötelező       
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Hangképzés       

Pontos ritmika        

Tempótartás       

Improvizáció       

Zenekari gyakorlat       

A jazz műfajának megfelelő repertoár  x x x x x 

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása       

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása       

Magas szintű technikai felkészültség       

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség       

 Hangszerkezelési készség       

 Előadói készség       

 Ritmus-tempó érzék       

 Zenei halláskészség x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat       

 Önállóság x x x x x x 

 Rugalmasság       

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés       

 Interperszonális rugalmasság        

 Motivációs készség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság       

 Figyelemmegosztás       

 Áttekintőképesség x x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, 

harmóniákat 
x x x   

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál x x x   

Transzponál x x x x  

Járatos a jazz stílusjegyeiben x x x   

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést 

folyamatosan megtartja 
x x    

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz x  x x x 
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Együttessel próbál x x    

A koncerten stílusosan interpretálja a 

zeneműveket 
x x x x x 

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek 

használatának módját 
     

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát 

lejegyezi 
x  x x  

A jazzre jellemző akkordok jelöléseit helyesen 

alkalmazza 
x x x   

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez x  x   

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási 

jeleket, utasításokat 
x  x x x 

Hangszerét természetesen, oldottan, 

ökonomikusan kezeli 
x x    

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja 

elő 
x x    

Zongorán játszik (a szakmai követelmények 

szintjén) 
  x x x 

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás x x x x  

Jazz zeneelmélet x x x   

Jazz zenetörténet x     

Zongora kötelező   x x x 

Hangképzés x x    

Pontos ritmika  x x x x  

Tempótartás x x    

Improvizáció x x x x  

Zenekari gyakorlat x x    

A jazz műfajának megfelelő repertoár x     

A repertoár nagy részének kotta nélküli 

bemutatása 
x     

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező 

előadása 
x x    

Magas szintű technikai felkészültség x x    

SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség x x x x  

 Hangszerkezelési készség x x x   

 Előadói készség x x    

 Ritmus-tempó érzék x x x x  

 Zenei halláskészség x x x x  

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat  x    

 Önállóság x  x x x 

 Rugalmasság x x x   

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés x x x   

 Interperszonális rugalmasság  x x x   

 Motivációs készség x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság x x x x  

 Figyelemmegosztás x x x x x 
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 Áttekintőképesség x x x x x 
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FELADATOK 

Alkalmazza a jazzre jellemző alapvető skálákat, 

harmóniákat 
x x x x x x 

A jazz és a könnyűzene stílusaiban improvizál x x x  x x 

Transzponál x  x x  x 

Járatos a jazz stílusjegyeiben x x x x x x 

A jazzben nélkülözhetetlen alaplüktetést folyamatosan 

megtartja 
x x x x x x 

Autentikus zenei anyagot tanulmányoz x  x   x 

Együttessel próbál  x x x   x 

A koncerten stílusosan interpretálja a zeneműveket      x 

Alkalmazza az elektroakusztikus hangszerek 

használatának módját 
x  x  x x 

Hallás után a dallamot és annak harmóniasorát lejegyezi     x  

A jazz-re jellemző akkordok jelöléseit helyesen 

alkalmazza 
x  x  x x 

Jazz zeneműveket, transzkripciókat elemez x x x  x x 

Pontosan értelmezi a zenei műszavakat, előadási jeleket, 

utasításokat 
x  x x  x 

Hangjával természetesen, oldottan, ökonomikusan bánik x x x x x x 

A repertoárját szükség szerint emlékezetből adja elő      x 

Zongorán játszik (a szakmai követelmények szintjén) x  x x   

SZAKMAI ISMERETEK 

Transzponálás   x x  x 

Jazz zeneelmélet x x x x x x 

Jazz zenetörténet   x   x 

Zongora kötelező    x   

Hangképzés    x x x 

Pontos ritmika  x x x x x x 

Tempótartás x x x x x x 

Improvizáció x x x  x x 

Zenekari gyakorlat x x x   x 

A jazz műfajának megfelelő repertoár x  x   x 

A repertoár nagy részének kotta nélküli bemutatása   x   x 

A zenei anyag stílusos, pontos, tagolt, kifejező előadása   x   x 

Magas szintű technikai felkészültség x x x x x x 
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SZAKMAI KÉSZSÉGEK 

 Improvizációs készség x x   x x 

 Hangszerkezelési készség x x x x x x 

 Előadói készség x x x  x x 

 Ritmus-tempó érzék x x x x x x 

 Zenei halláskészség x x x x x x 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 

 Felelősségtudat x  x   x 

 Önállóság x x x x x  

 Rugalmasság x x x   x 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 

 Kreatív együttműködés x x x   x 

 Interperszonális rugalmasság  x x x x  x 

 Motivációs készség x x x x x x 

MÓDSZERKOMPETENCIÁK 

 Kreativitás, ötletgazdagság x x x  x x 

 Figyelemmegosztás x x x x x x 

 Áttekintőképesség x x x x x x 

 

6. Jazz-ének tantárgy                 440óra/340óra 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

Mint a hangszeres oktatás, úgy a jazz-ének tanítása is, az önkifejezés és a kreativitás kiteljesítésének 

egyik eszköze. Konkrét célja elsősorban a vokális zenei ismeretek átadása, mely során megismertetjük a 

növendékeket az éneklés jazz és klasszikus irodalmával, valamint annak szerepével és helyével a zene 

világában.  

A jazz-ének oktatása további lehetőséget nyújt arra, hogy a zeneelmélet tudáselemeit készségszintre 

fejleszthessük az improvizáció által, mely az előadói kvalitások kialakításának elengedhetetlen eszköze. 

Célja kielégíteni azt az emberi igényt, hogy ne csak passzív élvezői legyünk a zeneművészetnek, hanem 

alkotó módon is közreműködhessünk a katarzis élményének létrehozásában. 

Az énektanulás napjainkra ismét egyre népszerűbbé válik. Feladatunk, hogy a tantárgy tanítása folyamán 

megmutassuk a tanulóknak azokat a lehetőségeket és értékeket, melyek a jazztörténet vokális 

kompozícióit jellemzik.  

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zene a hét szabad művészet egyikeként ezer szállal kapcsolódik mindennapi életünkhöz. Tanulása 

többek között olyan idegpályákat épít ki, agyi, biológiai folyamatokat indít be, melyek komplexitásuk 

révén az egyéb tanulási folyamatokat is felgyorsítják és eredményesebbé teszik.  

A jazz éneklés összefügg az angol nyelv oktatásával, emellett a szakmai kötelező tárgyak mindegykével 

is szoros kapcsolatban áll a zeneelmélettől a zenekari gyakorlatig bezárólag. A különböző elméleti és 

gyakorlati tantárgyak egymásra épülése valamint azok szakmai tartalma szervesen egészítik ki egymást, 

ezáltal is segítve az énekest az alkotó előadóművésszé válás folyamatában. 

 

6.3. Témakörök  

 

6.3.1. Énektechnika                 198óra/153óra 

Az énektechnika tanítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló a hangjával természetesen, oldottan, 

ökonomikusan tudjon bánni. Feladata minden olyan ének specifikus ismeretanyag megtanítása és 

begyakoroltatása a helyes testtartástól kezdve a stílusos és gördülékeny éneklési mód kialakításáig, 

melyek megalapozzák a jazz-énekessé válás folyamatát. 

A témakör kapcsán tehát elsősorban azokat a technikai ismereteket, és oktatási tartalmakat soroljuk fel, 

melyek az éneklés tökéletesítéséhez nyújtanak segítséget a képzés során. 

helyes testtartás, és mozdulatok kialakítása 

pszichológiai tréning 
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rekeszlégzés beidegzése  

nyelvpozíció  

helyes hangképzés  

hangindítási módozatok  

tiszta intonáció 

kiegyenlített, árnyalt hang kialakítása 

dinamikai gyakorlatok 

az énekes lágéjának felmérése, és fejlesztése 

helyes- az énekes hangkarakterének megfelelő - hangnemek kialakítása 

vibráto fajták 

legato és-non legato énektechnikák 

frazírozás begyakoroltatása 

diatonikus skálagyakorlatok 

kromatikus skálagyakorlatok 

hármas-, négyes-, és ötöshangzat bontások 

kadenciális gyakorlatok 

technikai etűdök 

technikailag gördülékeny éneklés kialakítása 

a teljes dinamikai spektrum fejlesztése 

ritmikai gyakorlatok stílusok szerint ’scat’ szótagokkal 

tempótartás gyakorlása 

up tempo 

kottaolvasás gyakorlása 

preklasszikus, klasszikus és romantikus dalok elsajátítása 

gyakorlási technikák elsajátítása 

mikrofon használat 

 

6.3.2. Improvizáció                154óra/119óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. Az improvizáció biztosítja a zenész 

számára azt a szabadságot és lehetőséget, melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját érzelmeit, 

gondolatait. A rögtönzés nem más, mint a zeneszerzés egyik formája, melyet az adott pillanat „varázsa” 

alakít ki. Művelése igen magas fokú zeneelméleti, technikai, ritmikai és műfaji ismereteket feltételez. 

Mindezek tökéletesítését célozzák a témakörben szereplő oktatási tartalmak. 

 lüktetés, time kialakítása 

széles ritmikai eszköztár kialakítása 

helyes, az adott stílusnak megfelelő frazírozás 

legjellemzőbb zenei formák és periódusfajták megismertetése 

stílus ismeret 

gyakori kadenciális, harmónia és dallamfordulatok ismerete, alkalmazása 

hangköz improvizáció 

improvizációs skálák alkalmazása 

váltóhangok ismerete 

harmóniabontások alkalmazása 

alterációk ismerete 

tonális, atonális rendszerben való gondolkodás 

behelyettesítések, tengelyrendszer alkalmazása 

patternek alkalmazása 

transzkripciók leírása, megtanulása 

harmónia és dallamfűzés  

dal és improvizáció elemzés 

szóló szerkesztés 

kreativitás fejlesztése 
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6.3.3. Repertoár és zenei egyéniség kialakítása     88óra/68óra 

Énekesként kívánatos, és szükségszerű egy olyan zenei egyéniség kialakítása, mely az ismert előadókat 

is jellemzi, úgymond kategorizálja. Mindez megnyilvánul repertoárjukban, játékmódjukban, az általuk 

választott zenei műfajokban, valamint a kompozíciók csak rájuk jellemző előadásmódjában. Ezt az 

egyéniségre való törekvést a énekes képzés során is erősíteni kell.  

Mindehhez alapvető tényező a tanuló magával hozott adottságainak, képességeinek, tehetségének és zenei 

beállítottságának a figyelembevétele. Ezekhez igazítva a repertoárt valamint a képzési feladatokat, 

eredményesebben járulhatunk hozzá a növendék későbbi zenei egyéniségének fejlesztéséhez. A témakör 

tartalmi elemei ezt a célt kívánják elősegíteni.  

standard darabok megtanulása 

koncertszerű előadásmód 

stílus ismeret 

műfaji ismeret 

kiemelkedő előadók éneklésének elemzése 

zenehallgatás 

saját egyéniség, stílus kialakítása 

zenei memória fejlesztése 

jazz-hez közelálló műfajok stílusok ismerete (századfordulós sanzon, soul, motown, funk, blues, 

stb.) 

az angol prozódia állandó gyakorlása  

a dalok jelentéstartalmának elemzése 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Zenei gyakorló és szerkesztő programok használata. 

Saját zongora kísérettel gyakorlásra való ösztönzés. 

Aebersold gyűjtemény, és jó minőségű autentikusan hangszerelt zenei alapok felhasználása. 

Minél több és változatos stílusú dal témájának autentikus elsajátítása. 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Egyéni módon gyakorlóprogrammal valamint zenekari formációkban való kitartó gyakorlás. 

Minél több dal énektémájának transzkripciója, és elsajátítása az énekes saját hangnemében. 

Rendszeres zenehallgatás. 

Koncertlátogatás . 

Internetes tematikus kutatás. 

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

7. Zongora kötelező tantárgy                170óra/136óra 

 

6.7. A tantárgy tanításának célja 

A kötelező zongora oktatása speciális feladat. Nem a hangszeren való művészi előadásmód kifejlesztése 

az elsődleges célja (ez a főtárgy feladata), hanem a klaviatúrán való gondolkodás kialakítását tekinti fő 

feladatának.  

Mivel a zongora a legalkalmasabb hangszer mind a zeneelméleti, zeneszerzési és szolfézs feladatok 

megoldására, mind pedig a főhangszer oktatása folyamán felmerülő zongorakíséretek megvalósítására, 

ezért rendkívül fontos, hogy – főtárgytól függetlenül – minden zenével foglalkozó ember alapvető 

jártasságot sajátítson el a hangszeren. 

  

6.8. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zene tanulása olyan idegpályákat épít ki, agyi, biológiai folyamatokat indít be, melyek komplexitásuk 

révén az egyéb tanulási folyamatokat is felgyorsítják és eredményesebbé teszik. Ezen kívül konkrétan 

kapcsolódó közismereti tartalmat nem lehet kimutatni.  
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A zongora kötelező tantárgy viszont a szakmai tárgyak mindegykével szoros kapcsolatban áll a 

zeneelmélettől a zenekari gyakorlatig bezárólag. Minden zenész kötelező „alaphangszereként” valamilyen 

formában az oktatási folyamat összes szegmensében jelen van, így annak - ismeretanyagát is tekintve - 

nélkülözhetetlen eszköze. 

6.9. Témakörök  

6.1.1. Hangszertechnika         17óra/13óra 

A hangszertechnika tanítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló a hangszerét természetesen, oldottan, 

ökonomikusan tudja kezelni. Mivel a hallgatónak nem a zongora a fő hangszere, ezért a 

hangszertechnika oktatás feladata minden olyan hangszer specifikus ismeretanyag megtanítása és 

begyakoroltatása, melyek lehetővé teszik az adott feladat megvalósítását a zongorán.  

A témakör kapcsán tehát elsősorban azokat a technikai ismereteket, és oktatási tartalmakat soroljuk fel, 

melyek a hangszerkezeléshez nyújtanak segítséget a képzés során.  

Ujjgyakorlatok 

Hangsúlygyakorlatok 

Billentés és frazírozási gyakorlatok 

Ritmusgyakorlatok 

 

6.1.2. A klasszikus- és jazzelmélettel összefüggő feladatok 51 óra/41óra 

A témakör szakmai tartalma azokat a klasszikus- és jazzelméleti ismereteket összegzi, melyek az 

elméleti órák anyagát képezik. Célja ezen elméleti fogalmak gyakorlati megvalósítása a zongorán 

minden alap- és kezdőhangról. 

Egy alaphang felhangjai 

Hangközök 

Pentaton modusok 

Hármashangzatok és fordításaik 

Modális skálák 

Négyeshangzatok és fordításaik 

Összhangzatos és melodikus moll modusok 

Distancia skálák 

A leghasználatosabb összetett jazzakkordok 

Klasszikus autentikus és plagális kadenciák 

Jazz II-V-I és moll II-V-I kadenciák 

 

6.1.3. Játék- és kísérettechnika        51óra/41óra 

Minden muzsikusnak alapvető pianisztikus jártassággal kell rendelkeznie, bármilyen hangszeresről is 

van szó. A szolfézs feladatok megoldásához, a hangszereléshez és komponáláshoz ugyanúgy szükséges 

az alapvető játék- és kísérettechnika elsajátítása, mint a társas muzsikáláshoz és a későbbiek folyamán a 

tanítvány kíséréséhez. Énekes hallgatók elengedhetetlen segítsége az énekléssel egyidejű saját 

zongorakíséret megvalósítása. 

3 szólamú voicing 

4,5,6 szólamú voicing 

Szűk- és tágfekvésű harmóniafelrakások 

2 kézre kidolgozott témák 

Dúr és moll blues kíséret 

Walking bass 

Harmóniamenet walking bass kísérettel 

Téma éneklés saját zongora kísérettel (énekeseknek) 

 

6.1.4. Improvizáció         17óra/13óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. Az improvizáció biztosítja a 

zenész számára azt a szabadságot és lehetőséget, melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját 

érzelmeit, gondolatait. A rögtönzést a tanuló saját hangszerén magas fokon kell, hogy művelje. 

Zongorán a rögtönzés elméleti alapjainak hangszeres vetületét kell megvalósítania. 

Improvizációs skálák kikeresése jazzakkordokra 

Improvizációs gyakorlatok blues skála használatával 

Improvizációs gyakorlatok II-V-I-re és moll II-V-I-re 

 

6.1.5. Klasszikus anyag        34 óra/28óra 

A klasszikus zenei jártasság minden muzsikus alapvető zenei tudásának hátterét kell képeznie. A 

zongora kötelező tárgy oktatásának ezirányú feladata, hogy a hallgató megfelelő képességgel 
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rendelkezzen klasszikus összhangzattani példák megoldására, valamint felkészültségi szintjének 

megfelelő klasszikus darabok interpretálására a zongorán. 

 Klasszikus autentikus és plagális kadenciák 

A felkészültségi szinthez igazodó klasszikus zongoradarabok 

 

6.2. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jó minőségű, felhangolt zongorával felszerelt, hangszigetelt 

szaktanterem. 

 

6.3. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

6.3.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

- 

6.3.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

- 

6.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

7. Jazzelmélet tantárgy                264 óra/154óra 

 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A jazzelmélet tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását és 

ismertesse meg a zenét, mint kifejezési formát a maga sajátos eszközeivel. A megszerzett zenei 

ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék tudását és képességeit.  

Segítse a tanulót az iskolában folytatandó hangszeres, elméleti és zenetörténeti tanulmányokban. 

Fejlessze az aktív zenéléshez szükséges képességeket és készségeket. Járuljon hozzá a széleskörű szakmai 

tudás megszerzéséhez, amely alkalmassá teszi a növendéket a jazz zenész szakképesítés és a kapcsolódó 

szakmák munkaköreinek ellátására.  

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet minden szakmai gyakorlati tárgy alfája, megteremti azt a rendező elvet, ami a vokális és 

hangszeres játék alapját képezi és meghatározza azok formáját, szerkezetét, stílusát, hangkészletét, és 

harmóniáit.  

A zene feltételezi bizonyos nyelvek ismeretét, ami nemcsak a vokális anyag megformálásához, 

értelmezéséhez nyújt segítséget, hanem gyakran eligazít a hangszeres zenében is. S miután a zene maga is 

egy nyelv, melynek – úgymond – nyelvtana a szolfézs és a zeneelmélet, a zenei elemzés logikája a 

nyelvtanéhoz nagyon hasonló. 

A reáltárgyakkal a zenét kettős természete (ars és scientia) köti össze. Akusztikai anyaga a fizika, 

szellemi tartalma a matematika általánosabb törvényszerűségeiből realizálódik. Minthogy a megvalósulás 

nem nélkülözheti az emberi tényezőt, a kapcsolatok között meg kell említeni a biológiát, amely lehetővé 

teszi az emberi hang és hallás fiziológiájának illetve pszichológiájának megértését. 

Ugyancsak a biológia és konkrétabban a testnevelés segíthet abban, hogy a növendékek időben 

megismerkedhessenek ennek a sajátos életvitelt és jó fizikai erőnlétet igénylő pályának a testi 

vonatkozásaival. 

 

7.3. Témakörök  

 

7.3.1. Alapfogalmak           14óra/8óra 

A témakör szakmai tartalma azokat a jazzelméleti alapozó ismereteket és fogalmakat összegzi, melyek a 

jazzelmélet tantárgy későbbi elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek.  

Célja egyfajta keretbe foglalni a jazz zenére jellemző összetevők és gondolkodásmód különböző elemeit. 

A hang tulajdonságai 

Felhangrendszer  

Temperálás 

A zene vertikális és horizontális építőelemei  

 

7.3.2. A zene vertikális építőelemei      53 óra/31óra 

A jazz zenész zenei gondolkodásmódját játéka során két egymástól jól elkülönülő és egyben 

rendszerező elv határozza meg. A zene vertikális és horizontális építőelemeiben való gondolkodás, 
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illetve mindezek összefüggései és egymásra épülése. Az oktatási folyamat során célszerű mindkét 

témakört külön is kezelni, - jelen esetben a vertikális elemekről lesz szó - azok részeit és elemeit 

kronologikus sorrendben egyenként lebontva tárgyalni. 

Hangközök 

Hármashangzatok 

Tercépítkezésű négyeshangzatok 

A tercépítkezés kiterjesztése 

Alteráció 

Akkordbehelyettesítés lehetőségei 

Dallam harmonizáció 

Blokk akkordrendszer 

Nem tercépítkezésű harmóniák 

Perakkordok 

Összetett jazzakkordok 

Bitonális, bifunkciós akkordok 

 

7.3.3. A zene horizontális építőelemei      53 óra/31óra 

A jazz zenész zenei gondolkodásmódját játéka során két egymástól jól elkülönülő és egyben 

rendszerező elv határozza meg. A zene vertikális és horizontális építőelemeiben való gondolkodás, 

illetve mindezek összefüggései és egymásra épülése. Az oktatási folyamat során célszerű mindkét 

témakört külön is kezelni, - jelen esetben a horizontális elemekről lesz szó - azok részeit és elemeit 

kronologikus sorrendben egyenként lebontva tárgyalni.  

Pentatónia 

Diatónia 

Modális skálák 

Moll rendszerek 

A skálaállomány kiterjesztése 

Alteráció 

Moduláció 

Horizontáció 

Improvizációs skálák 

Orgonapont 

In-out technika 

Dodekafónia 

Kromatika 

Atonalitás 

 

7.3.4. Ritmika         31 óra/18óra 

A széles spektrumú ritmikai eszköztár a jazz zenész „fegyvertárának” egyik legmeghatározóbb eszköze. 

A ritmusképletek, hangsúlyok és a lüktetés pontos ismerete és betartása a hangszeres játék valamint az 

improvizálás során egyaránt nélkülözhetetlenek. Ezek begyakoroltatásához kíván a témakör segítséget 

nyújtani. 

A ritmikai súly 

Aszimmetrikus ritmusképletek 

Váltakozó ütemmutatók 

Polimetrika, poliritmika 

A dinamikai súly 

A jazz ritmikája. Swing. Latin ritmusvilág 

A rejtett ütembeosztás 

Metrikus moduláció 

Tempó feletti játék 

Metrikus lüktetéstől való elszakadás 

 

7.3.5. Improvizáció        53 óra/31óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. Az improvizáció biztosítja a 

zenész számára azt a szabadságot és lehetőséget, melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját 

érzelmeit, gondolatait. 

A rögtönzés nem más, mint a zeneszerzés egyik formája, melyet az adott pillanat „varázsa” alakít ki. 

Művelése igen magas fokú zeneelméleti, technikai, ritmikai és műfaji ismereteket feltételez. Mindezek 

tökéletesítéséhez kívánnak a témakörben szereplő oktatási tartalmak segítséget nyújtani. 
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Improvizációs skálák 

Tengelyrendszer 

Improvizáció: Más zenei műfajok 

Improvizáció: Népi, variatív technika 

Improvizáció: Klasszikus jazz 

Improvizáció: Swingkorszak 

Improvizáció: Modern jazz 

Az improvizáció elemzés szempontjai 

Improvizáció (transzkripció) elemzések 

 

7.3.6. Formatan        29 óra/17óra 

A témakör célja az évszázadok során kialakult és „beégett” zenei formák, kadenciális harmóniakörök és 

periódusok tudatosítása a tanulóban. A zene ezen formai egységei határozzák meg - a kisebbektől a 

nagyokig haladva – a dalok szerkezetét, illetve hozzák létre a ma is használatos, a különböző stílusokra 

jellemző  nagy zenei formákat. Ismeretük és használatuk a jazz zenész tudásanyagának alapját képezik.  

 

Funkciók. Klasszikus kadenciák 

II-V-I, Moll II-V-I. Jazz kadenciák 

Blues Rhythm changes 

Jazz formák 

 

7.3.7. Zeneszerzés, hangszerelés      31 óra/18óra 

Mint a témakör címe is mutatja, a feladat az eddig tanult ismeretek egyidejű és készségszintű 

alkalmazását igényli az összefüggések, valamint a zenei szabályszerűségek fényében. A jazz zenész így 

vagy úgy egyben zeneszerző is, éppen ezért a témakör ismeretanyaga, szerkesztési gyakorlatai, tesztjei 

elméleti és gyakorlati tanulmányainak elengedhetetlen részét képezik. 

A hangszerelés alapjai 

A XX. századi zene zeneszerzés technikái 

Klasszikus hatások a jazzben 

Jazz hatások a klasszikus zenében 

A zene mai világképe 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Zenei gyakorló és szerkesztő programok használata 

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Egyéni módon gyakorlóprogrammal való gyakorlás  

Minél több transzkripció, kompozíció leírása, elemzése 

Rendszeres zenehallgatás 

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

8.  Jazz szolfézs tantárgy                204 óra/136óra 

 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A jazz szolfézs tárgy tanításának célja, hogy segítse az általános zenei műveltség megalapozását és 

ismertesse meg a zenét, mint kifejezési formát a maga sajátos eszközeivel. A megszerzett zenei 

ismeretekre és készségekre alapozva fejlessze tovább a növendék tudását és képességeit.  

Segítse a tanulót az iskolában folytatandó hangszeres, elméleti és zenetörténeti tanulmányokban. 

Fejlessze az aktív zenéléshez szükséges képességeket és készségeket. Járuljon hozzá a széleskörű szakmai 

tudás megszerzéséhez, amely alkalmassá teszi a növendéket a jazz zenész szakképesítés és a kapcsolódó 

szakmák munkaköreinek ellátására.  
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8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet, benne a szolfézzsal, minden szakmai gyakorlati tárgy alfája, megteremti azt a rendező 

elvet, ami a vokális és hangszeres játék alapját képezi és meghatározza azok formáját, szerkezetét, 

stílusát, hangkészletét, és harmóniáit.  

A zene feltételezi bizonyos nyelvek ismeretét, ami nemcsak a vokális anyag megformálásához, 

értelmezéséhez nyújt segítséget, hanem gyakran eligazít a hangszeres zenében is. S miután a zene maga is 

egy nyelv, melynek – úgymond – nyelvtana a szolfézs és a zeneelmélet, a zenei elemzés logikája a 

nyelvtanéhoz nagyon hasonló. 

A reáltárgyakkal a zenét kettős természete (ars és scientia) köti össze. Akusztikai anyaga a fizika, 

szellemi tartalma a matematika általánosabb törvényszerűségeiből realizálódik. Minthogy a megvalósulás 

nem nélkülözheti az emberi tényezőt, a kapcsolatok között meg kell említeni a biológiát, amely lehetővé 

teszi az emberi hang és hallás fiziológiájának illetve pszichológiájának megértését. 

Ugyancsak a biológia és konkrétabban a testnevelés segíthet abban, hogy a növendékek időben 

megismerkedhessenek ennek a sajátos életvitelt és jó fizikai erőnlétet igénylő pályának a testi 

vonatkozásaival. 

 

8.3. Témakörök  

 

8.3.1. Elméleti háttér          10 óra/7óra 

A témakör szakmai tartalma azokat a jazzelméleti alapozó ismereteket összegzi, melyek a szolfézs 

tantárgy későbbi elsajátításához elengedhetetlenül szükségesek.  

Célja egyfajta keretbe foglalni a jazz zenére jellemző összetevők és gondolkodásmód különböző 

elemeit. 

A zenei összetevők elméleti ismétlése 

A vertikális összetevők lejegyzésének elméleti háttere 

A horizontális összetevők lejegyzésének elméleti háttere 

A ritmus lejegyzésének elméleti háttere 

A dallamírás elméleti háttere 

 

8.3.2. Diktandók         57 óra/39óra 

A diktandó (hallás utáni lejegyzés) a kottaírás és az analizációs képességek, valamint a zenei hallás 

fejlesztésének egyik legfontosabb eszköze. Súlya az elméletoktatásban kiemelkedő, hiszen ezeket a 

kompetenciákat a jazz zenész pályája során, napi szinten használja. 

A hangzó anyagok, transzkripciók és dalok leírásához, elemzéséhez, értelmezéséhez, a helyes és 

stílusos improvizációhoz a diktandók gyakorolása megkerülhetetlen feladat.  

Hangközök 

Tercépítkezésű hármashangzatok és fordításaik 

Tercépítkezésű négyeshangzatok és fordításaik 

A leghasználatosabb összetett és alterált jazzakkordok szűkfekvésben 

Tri- és pentachordok 

Pentatonok és pentaton modusok 

Modális skálák 

Moll modusok 

Distanciaskálák 

Jazzes dallam megadott 3-4-5 hangkészlettel 

Jazzes pentaton dallam 

Jazzes diatonikus dallam 

Jazzes diatonikus dallam alterációkkal 

Jazzes dallam blues hangkészlettel 

Jazzes moduláló dallam 

Jazzes in-out dallam 

Jazzes atonális dallam 

Jazzes kétszólamú pentaton, diatonikus, alterációkat tartalmazó és moduláló dallam 

Swinges és pontos lüktetésű dallamok 

 

8.3.3. Ritmika         34 óra/23óra 

A széles spektrumú ritmikai eszköztár a jazz zenész „fegyvertárának” egyik legmeghatározóbb eszköze. 

A ritmusképletek, hangsúlyok és a lüktetés pontos ismerete és betartása a hangszeres játék valamint az 

improvizálás során egyaránt nélkülözhetetlenek. Ezek begyakoroltatásához kíván a témakör segítséget 

nyújtani. 
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Páros és páratlan ütemmutatójú ritmus nyolcad és negyed elemekkel 

Páros és páratlan-es ütemmutatójú ritmus triolával és tizenhatod elemekkel 

Páratlan és aszimmetrikus ütemmutatójú ritmus 

Váltakozó ütemmutatójú ritmus 
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8.3.4. Éneklés, tapsolás         31óra/20óra 

Az elméleti elemek készségszintre való emeléséhez az éneklés és a tapsolás nyújt komoly segítséget. 

Fejleszti a zenei hallást, ritmusérzéket, énektudást, továbbá a gondolkodási és figyelem-megosztási 

készségeket hangszertechnikai problémák felmerülése nélkül.  

A vertikális összetevőjű elemek (hangközök, akkordok) arpeggio éneklése ABC-s névvel és 

szolmizálva 

A horizontális összetevőjű elemek (skálák) éneklése felfelé és lefelé ABC-s névvel és 

szolmizálva 

Jazzes dallamok éneklése pontos és swinges lüktetéssel dúdolva és ABC-s névvel, esetleg 

szolmizálva 

Páros, páratlan, aszimmetrikus és váltakozó ütemmutatójú ritmusok tapsolása 

 

8.3.5. Lejegyzés hangfelvételről        31óra/20óra 

„Leszedni” egy dalt, vagy annak részleteit, a jazz zenész mindennapos feladatai közé tartozik. A 

hangfelvételről való lejegyzés nem más, mint az un. diktandóknak összetettebb, mondhatni komplex 

fajtája. A pusztán zongorás vagy kopogásos hallás utáni diktandóhoz képest itt további feladatot jelent, 

hogy egy teljes hangszerelésből kell analizálni, kihallani az adott dal különböző zenei komponenseit. 

A témakör elemeinek gyakorlása a zenei képességek fejlesztésén túl „életszerűségükből” adódóan, 

praktikus segítséget is nyújtanak a jazz zenész egyik, szinte mindennapos feladatához.         

Jazz felvétel dallam lejegyzése 

Jazz felvétel harmóniáinak lejegyzése 

Jazz felvétel basszus szólamának lejegyzése 

Jazz felvétel ritmuskíséretének lejegyzése 

 

8.3.6. Összetett feladatok        41 óra/27óra 

Mint a témakör címe is mutatja, a feladat az eddig tanult ismeretek egyidejű alkalmazása az 

összefüggések, valamint a zenei szabályszerűségek fényében. A jazz zenész így vagy úgy egyben 

zeneszerző is, éppen ezért a témakör szerkesztési gyakorlatai, tesztjei elméleti tanulmányának fontos 

részét képezik.   

Írásbeli tesztek 

Dallamharmonizálás 

Adott harmóniára dallamírás 

Adott harmóniákra és dallamra basszusmenet írása 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Zenei gyakorló és szerkesztő programok használata 

Jamey Aebersold gyűjtemény felhasználása 

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Egyéni módon gyakorlóprogrammal való kitartó gyakorlás  

Minél több transzkripció, kompozíció leírása, elemzése 

Rendszeres zenehallgatás 

 

8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

9. Jazztörténet tantárgy                204 óra/154óra 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A teljes zenetörténet, azon belül is a jazz kialakulása és fejlődése az emberiség kultúrtörténetének 

egy jelentős szeletét képviseli. A zeneművek, valamint a különböző műfajok és stílusok elemzése, 

értelmezése, a történeti hátterük ismerete nélkül hiábavaló feladat lenne.  
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A cél tehát ezen történeti kontextusoknak megismertetése, feltárása a tanulók előtt, valamint a nagy 

zenei korszakokra jellemző műfaji, stílusbeli attitűdök bemutatása az adott korszak meghatározó 

alkotásain, zeneszerzőin és hangszeres előadóin keresztül. 
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9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A jazztörténet tanulása során gyakran történik utalás más művészeti ágakra is, melyekről a magyar és 

világirodalom illetve a művészettörténet órákon részletesebben is szó esik. Mindezek ok-okozati 

viszonyainak az átlátásához fontosak azok a társadalomismereti és vallástörténeti adalékok, amelyekkel a 

történelem és a filozófia tárgy szolgál. 

A kapcsolódó szakmai tárgyak tekintetében a jazztörténet ismeretanyaga leginkább a nagy jazz-zenei 

korszakok standard darabjainak játékánál, illetve a különböző jazz műfajok stílusos előadásmódjánál 

nyújthat hathatós segítséget. Az improvizáció és az ehhez szorosan kötődő transzkripciók esetén is 

lényeges átfedés, tárgyi egymásra épülés mutatható ki.  

 

9.3. Témakörök  

 

9.3.1. Eredet és előzmények       26 óra/20óra 

 A gyökerek, azaz az eredet pontos ismerete nélkül, mint minden más is, úgy a jazz zene 

stílusbeli és egyéb műfaji jellemzői is értelmezhetetlenné válnak. A témakör ezeket az értelmezésbeli 

szempontból nélkülözhetetlen történeti alapokat és előzményeket tárgyalja.  

Afrikai népzene 

Afro-amerikai népzene 

Minstrellsi, ragtime 

Blues 

 

9.3.2. Archaikus jazz         33óra/24óra 

Az archaikus jazz a műfaj első nagy tradicionális korszaka, mely a századforduló időszakában, az 

amerikai Dél városaiban, a feketék mars- és ragtime zenekarainak reafrikanizálódása révén jött létre.  

Az archaikus jazz témakört, bevezetésnek és egyben fundamentumnak szánjuk a jazztörténet és gazdag 

zenei irodalmának bemutatásához, mivel alapjaiban határozta meg és jelölte ki a későbbi korszakok 

fejlődési irányát. A továbbiakban önálló témakörönként, kronológia sorrendben kerülnek tárgyalásra a 

jazzművészet meghatározó korszakai. 

New Orleans 

Kreol zenekarok és szólisták 

Fehér zenekarok és szólisták 

Chicago 

 

9.3.3. Swingkorszak        33 óra/24óra 

A swingkorszak kezdete 

New York. Kansas City 

Fehér nagyzenekarok 

Fekete nagyzenekarok 

Kiszenekarok, szólisták 

A harlemi zongoristák és követőik 

 

9.3.4. Modern jazz         41 óra/31óra 

Bebop 

Cool 

Free jazz 

Avantgard jazz 

Jazzrock, fúziós jazz 

Klasszicista jazz 

West coast, hard bop,  

Modern mainstream 

 

9.3.5. Latin jazz         30 óra/24óra 

Úgy éreztük, hogy súlyánál, népszerűségénél és jelentőségénél fogva a latin jazz megérdemel egy külön 

fejezetet a jazz műfajainak a sorában. Sokrétű ritmikai, dallam, hangulat és stílusvilága révén a 

klasszikus jazztől jól elkülöníthető, különálló műfajjá nőtte ki magát.  

A tradicionális latin zene és a jazz mára szorosan összefonódott, hatásuk egymásra minden szinten 

kimutatható. Gazdag irodalmának, előadóinak valamint etnikai és történeti hátterének tárgyalása 

elengedhetetlenné vált a jazztörténeti korszakok hagyományos sorában.  

Afro Cuban stílus. Tumbao, Merengue, Cha-Cha 

Afro Brasilian stílus. Samba, Bajao, Bossanova 
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Afro Caribbean stílus. Reggae, Soca, Calypso 

A latin zene hatása a jazzre 

 

9.3.6. A jazz elterjedése a világon       41óra/31óra 

A témakör a jazz zene térhódításának folyamatába kíván betekintést nyújtani. Azt vizsgáljuk, hogy a 

jazz miként lett népszerű a világ népei között, miként illeszkedett be az adott földrajzi régió 

tradicionális zenei kultúrájába, és miként kezdett önálló fejlődésbe az említett helyeken. Milyen nemzeti 

és egyéb sajátosságokkal bír napjaink jazzművészete, különös tekintettel hazánkra és az európai régióra.  

Nemzeti sajátosságok 

Európai jazz 

Magyar jazz 

Napjaink jazzművészete 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

9.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

9.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Internetes anyagok kutatása és felhasználása 

A minél több zenei anyag meghallgatása 

 

9.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Rendszeres zenehallgatás 

Koncertlátogatás  

Internetes anyagok otthoni kutatása és felhasználása 

 

9.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

10. Zeneelmélet tantárgy                168 óra/138 óra 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A zeneelmélet tárgy tanításának célja, hogy a zeneművek legbelsőbb titkaiba is betekintést nyerjenek 

a zenét tanuló diákok. A zeneelmélet tantárgy által elsajátított készségek segítségével újabb érzékek 

nyílnak meg a diákok számára, hogy egy adott zeneművet még alaposabban megismerjenek, így a zenei 

nyelv sokoldalú megismerése révén tájékozódni tudnak a zeneművek harmónia- és formavilágában. 

Elsőként a barokk és a bécsi klasszika zeneszerzőinek szólamvezetési szabályával ismerkednek meg 

(ezt a részt nevezzük összhangzattannak), majd egy zenemű nagyobb összefüggéseibe is betekintést 

engedő formai kérdések kerülnek előtérbe, melynek segítségével a nagy arányokat érthetjük meg (ez a 

formatani rész).  

Hogy a tudás ne legyen meddő és kizárólag elméleti, az erre legalkalmasabb hangszeren, a zongorán 

modellezzük egy-egy zenemű harmóniai szerkezetét. Ennek a kezdő formája, amikor egy növendék 

fokszámok alapján, szólamvezetési alapelveket betartva harmóniákat rögtönöz a zongoránál.  

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zeneelmélet nevű tárgy során tanulmányozott művek a diákok saját érzékeikkel való megismerése 

által párhuzamot találhatnak a művek időbeli beillesztése során a történelem tantárggyal, esztétikai 

szempontból pedig összehasonlítási alap nyílik a művészettörténet tárggyal. A matematika tárgy által 

elsajátítható többféle logikai rendszer segít megérteni a zenei folyamatok legfelső szintjeit is és konkrét 

segítséget nyújt a különböző akkordok megnevezésének, felépítésének meghatározásakor. Egyben a 

hallás utáni rögzítéskor (diktandó) jó hasznát veszi a logikai képességeknek, melyek a szólamvezetés 

szabályainak törvényszerűségei miatt a hallásban megmutatkozó hiányokat jól pótolják. 

A tárgy ezenfelül szoros kapcsolatot ápol minden hangszeres tanulmánnyal, hiszen e tárgy keretében 

tanulják meg felismerni és elkülöníteni egy-egy műremek lehetséges zenei eszközeit, formáit. A szolfézs, 

zeneelmélet, zenetörténet tárgyak között természetesen szoros kapcsolat áll fenn, hiszen mindegyikben 

szükség van bizonyos ritmikai, hallási készségre, elméleti ismeretekre, zeneirodalmi tájékozottságra.  
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10.3. Témakörök  

 

10.3.1. Összhangzattan       84 óra/69 óra 

 Elsőként a zeneművek legelemibb sejtjeinek viselkedésével kell megismerkedni, a benne 

található legkisebb hangzó egységek, a szólamok pontos viselkedésformáinak elsajátításával. Műzenei 

példák egy-egy odaillő részletének sokaságaival tanítható ezek megismerése: célszerű minden 

alkalommal a megfelelő zeneműrészletek meghallgatásával, bemutatásával, elemzésével kezdeni, amit 

azután a művek alapján készíthető harmóniai vázlatok, mintapéldák, akkordfűzési és egyéb gyakorlatok 

követhetnek.  

Fontos, hogy a kisebb részletek elemzése is komplex legyen, tehát nem csak a megtanulandó 

akkordokra terjedjen ki, hanem a ritmikára, melodikára, formára is. A harmóniai menetek hangzásának, 

a zenei szerkesztés logikájának, a szép szólamvezetés törvényszerűségeinek felismerése és elsajátítása 

érdekében nem mellőzhetjük akkordfűzések rendszeres gyakorlását.  

Erre szükség van: 

hallás útján (diktandó) 

írásban (kidolgozási példák) 

zongoránál (kézbe diktandó). 

A barokk és bécsi klasszikus alapelvek megismerése: 

alapszabályok elsajátítása 

a mollban feltűnő vezetőhang miatti anomáliák tisztázása 

a hármashangzat fordítások általános és kivételes esetei 

a négyeshangzatok felépítése, fordításainak megtanulása 

Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei példákat, 

akkordfűzési gyakorlatokat belőlük:  

Kesztler Lőrinc: Összhangzattan 

Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 

Győrffy,Beischer-Matyó,Keresztes: Összhangzattan 

Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai  

 

10.3.2. Formatan        84 óra/69 óra 

A formatan témakör betekintést enged nyújtani a zeneművek struktúrájába. Fokozatosan megismeri 

általa a diák a zeneszerzők szerkesztési elveit, korszakokra, műfajokra lebontva. Ismertessen meg a 

bécsi klasszika formáival: 

periódus  

zenei mondat 

két- és háromtagú forma és annak variánsai (külső- vagy belső bővítés, coda) 

szonátaforma 

rondóforma 

variációs forma 

A barokk kor fontosabb formáival is:  

bar forma 

barokk kétrészes táncforma 

fúga 

Képezze a formatani elemzések szerves részét a harmóniai elemzés is, mely csak akkor lehetséges, ha 

az összhangzattan témakörben a tanuló tudása már előrehaladottabb állapotban van. Sok esetben a 

formai határokat a harmóniai elemzés eredménye határozza meg (pl. félzárlat, álzárlat).   

Javasolt irodalom, melyeket akár tankönyvként is használhatunk, vagy csupán a műzenei példákat, 

akkordfűzési gyakorlatokat belőlük: 

Gárdonyi: Elemző formatan 

Frank Oszkár: Hangzó Zeneelmélet 

Győrffy,Beischer-Matyó,Keresztes: Összhangzattan 

Arnold Schönberg: A zeneszerzés alapjai  

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem. 

Ötvonalas tábla. 

 

10.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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10.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás 

Sor-szám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 

Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések 

(SZVK 6. pont 

lebontása, 

pontosítása) 

Egy

éni 

Csop

ort- 

bont

ás 

Osz

tály

- 

ker

et 

1.1 Információk önálló rendszerezése X    

1.2. Írásos elemzések készítése X    

1.3. Zenei előadás egyéni felkészüléssel X   6.4, 6.5 

1.4. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással (kamarazenélés) 
 X  6.4, 6.5 

1.5. Zongorázás X   6.4, 6.5 

1.6. Egyéni felkészülés X    

1.7. Otthoni gyakorlás X    

1.8. Zenehallgatás   X 6.9, 6.10 

 

10.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás 

 

Sorsz

ám 

Alkalmazott oktatási  

módszer neve 

A tanulói tevékenység 

szervezeti kerete 

Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések (SZVK 6. pont 

lebontása, pontosítása) egyéni csoport osztály 

1.1 magyarázat   X  

1.2. szemléltetés   X 6.4, 6.5, 6.9, 6.10 

1.3. kooperatív tanulás  X   

1.4. házi feladat X    

 

10.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

11. Improvizációs gyakorlat tantárgy              300 óra/272óra 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

Az improvizációs gyakorlat célja, hogy azokat a zenei szabályszerűségeket, melyeket főtárgy illetve 

jazzelmélet órán elsajátítottak a növendékek, gyakorlatban is megtapasztalják. Azon túl, hogy a 

különböző skálák, dallam és ritmikai variációk gyakorlása történik, fontos feladat, hogy a diák megtanulja 

az egyes hangszerek helyét és szerepét a kiszenekari felállásban.  

 Megtapasztalja a zenekaron belüli kommunikációt, a zenekar és a szólista kapcsolatát. Fontos, hogy 

megismerjék az egyes jazztörténeti korszakok improvizációs jellemzőit és stílus hűen alkalmazni tudják 

azokat. 

  

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Konkrét összefüggés a közismereti tartalom és az improvizáció között nem mutatható ki, viszont a 

szakmai kötelező tárgyak mindegykével szoros kapcsolatban áll a zeneelmélettől a zenekari gyakorlatig 

bezárólag. A különböző elméleti és gyakorlati tantárgyak egymásra épülése valamint azok szakmai 

tartalma szervesen egészítik ki egymást. 

 

11.3. Témakörök  

 

11.3.1. Improvizáció a jazztörténet különböző korszakaiban      120 óra/109 óra 

Az improvizáció a zene világának talán a legcsodálatosabb dolga. Hosszú évek gyakorlása, zenei 

szabályszerűségek megtanulása, stílushű kifejezőeszközök elsajátítása kell ahhoz, hogy az improvizatőr 

beszélje azt a nyelvet, melynek szavai segítségével mondatokat formál, és a mondatok egy egységes, 

értéket közvetítő gondolattá állnak össze. Amennyiben ez megvalósul, ezt hívhatjuk művészetnek. 

Van azonban egy valami, ami a megtanulható dolgoktól különálló, megfoghatatlan, de fontosságát 

tekintve legalább az előzőekhez hasonló súlyú; a nyitottság. Az improvizációhoz szükségeltetik egy 
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olyan lelki állapot, ami mindenféle kötöttségtől mentes, felszabadult, a külső hatások befogadására 

mindenkor kész, és azokra reagálni tudó állapot. Ezen képességek együttes fejlesztésével, egy 

élethosszig tartó tanulási és gyakorlási folyamat során folyamatosan fejlesztheti egy zenész magát azért, 

hogy a pillanatok művésze lehessen. 

A szólistának el kell sajátítania azokat az eszközöket, melyekkel képes az egyes stílusokban - a 

korszakra jellemző módon - improvizálni. 

blues improvizáció 

improvizáció a swing korszakban 

improvizáció bebop stílusban 

rögtönzés a latin zenében  

improvizációs lehetőségek a fúziós zenében 

rögtönzés, álló harmóniára 

hallás utáni improvizálás ismeretlen harmóniamenetre 

ballada improvizáció 

blues improvizáció, blues-skála használatával 

blues improvizáció, bebop-skála használatával 

blues improvizáció, pentatonok segítségével 

moll-blues improvizáció 

improvizáció jazz-standardekre 12 hangnemben 

improvizáció páratlan lüktetésű standardekre 

improvizáció, fél-egész skála segítségével 

diatonikus improvizáció 

improvizáció kubai latin zenében 

improvizáció brazil latin zenében 

improvizáció karibi latin zenében 

 

11.3.2. Szekciók szerepe az improvizációban           120 óra/109 óra 

Az egyéni hangszeres felkészültségen túl, fontos hogy az egyes hangszerek megtalálják helyüket egy 

formációban, a különböző zenei szituációkban tudjanak egymással kommunikálni. Az egyes 

hangszercsoportok egymással szekciókat alkotva különálló egységként is működjenek, helyes 

frazírozással, stílusosan, egymással szintén kommunikálva, s egymást segítve a művészi alkotás 

megszületésének szolgálatában. 

ritmusszekció együtt játéka különböző stílusokban 

fúvósszekció együtt játéka különböző stílusokban 

szólista kísérése különféle szempontok alapján – közös formai építkezés  

szólista kísérése különféle szempontok alapján (dinamika, intenzitás) 

különféle lüktetések gyakorlása (swing, latin, up tempo, ballada) 

 

11.3.3. Improvizáció elmélet      60 óra/54 óra 

Bár a diákok már főtárgy és jazzelmélet órán elsajátítják azt a tudást, mely segítségével hangszeres 

szólóikat felépíthetik, fontos egy olyan összegző témakör, ahol a tanultakat rendszerbe tudják helyezni. 

improvizációs skálák alkalmazása 

harmóniabontások 

stílusjegyek 

helyes frazírozás 

dallam-improvizáció 

ritmikai elemek 

transzkripciók elemzése és felhasználása az improvizációban 

 

11.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú terem, a szükséges erősítőkkel és hangszerekkel felszerelve. 

 

11.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

11.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Zenei gyakorló- és szerkesztőprogramok használata. 

Jamie Aebersold gyűjtemény felhasználása. 

Minél több, és változatos technikai etűd, pattern elsajátítása. 

 

11.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Rendszeres zenehallgatás. 

Koncertlátogatás. 

Minél több transzkripció, kompozíció leírása, elemzése. 

 

11.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

12. Jazz vokál tantárgy                272 óra/136óra 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

Mint a hangszeres oktatás, úgy a jazz vokál tanítása is, az önkifejezés és a kreativitás kiteljesítésének 

egyik eszköze. Konkrét célja elsősorban a vokális zenei ismeretek átadása, mely során megismertetjük a 

növendékeket a kollektív éneklés jazz és klasszikus irodalmával, valamint annak szerepével és helyével a 

zene világában.  

A jazz vokál oktatása további lehetőséget nyújt arra, hogy a zeneelmélet tudáselemeit készségszintre 

fejleszthessük a közös improvizáció, és a többszólamú éneklés által, mely az előadói kvalitások 

kialakításának elengedhetetlen eszköze. Célja, hogy az énekesek a megszerzett szakmai tudás birtokában 

könnyen integrálódjanak bármilyen kamarazenei illetve zenekari formációba. 

A vokálozás a mai színpadi, és stúdió munkák illetve hangszerelések egyik szignifikáns eleme, ami olyan 

speciális szakmai tudást kíván, melyre minden énekesnek szüksége van a kor zenei kihívásainak 

teljesítéshez. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A jazz vokálozás összefügg az angol nyelv oktatásával, emellett a szakmai kötelező tárgyak 

mindegykével is szoros kapcsolatban áll a zeneelmélettől a zenekari gyakorlatig bezárólag. A különböző 

elméleti és gyakorlati tantárgyak egymásra épülése valamint azok szakmai tartalma szervesen egészítik ki 

egymást, ezáltal is segítve az énekest az alkotó előadóművésszé válás folyamatában. 

 

12.3. Témakörök  

 

12.3.1. Vokáltechnika                 136 óra/68óra 

A vokáltechnika tanítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanuló a közös éneklés során is hangjával 

természetesen, oldottan, ökonomikusan tudjon bánni. Feladata minden olyan ének-specifikus 

ismeretanyag megtanítása és begyakoroltatása a helyes testtartástól kezdve a stílusos és gördülékeny 

éneklési mód kialakításáig, melyek megalapozzák a professzionális vokalistává válás folyamatát. 

Alapvető cél, hogy a tanulók közösen is képesek legyenek többszólamú acapella műveket jól beállított 

dinamikai ívekkel, és az akusztikus vokális megszólalásra jellemző hangköz-intonációkkal előadni, 

mivel a hangtartást, intonációt és dinamikát teljesen más szemszögből kell megélniük, mint 

szólóéneklés közben. A témakör kapcsán tehát elsősorban azokat a technikai ismereteket, és oktatási 

tartalmakat soroljuk fel, melyek a vokáltechnika tökéletesítéséhez nyújtanak segítséget a képzés során. 

 pszichológiai tréning 

helyes hangképzés  

közös hangindítási módozatok  

tiszta intonáció 

közös, homogén hangzás kialakítása 

közös dinamikai gyakorlatok 

közös vibráto gyakorlása 

közös frazírozás begyakoroltatása 

közös diatonikus skálagyakorlatok 

közös kromatikus skálagyakorlatok 

hármas-, négyes-, és ötöshangzat bontások 

többszólamú kadenciális gyakorlatok 

többszólamú etűdök, darabok 

közös tempótartás gyakorlása 

kottaolvasás gyakorlása 

közös mikrofon használat 

 

12.3.2. Kollektív improvizáció        41óra/21óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. A kollektív, vagy egymásra – 

kérdés felelet formájában - reagáló improvizáció biztosítja a zenész számára azt a szabadságot és 

lehetőséget, melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját érzelmeit, gondolatait. A rögtönzési 
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kompetenciák közös gyakorlatokon keresztüli fejlesztése nagymértékben segíti a jazz zenén belüli 

stílusjegyek elsajátítását, valamint a gördülékeny, magabiztos előadásmód elérését minden vokális 

műfajban. 

közös lüktetés, time kialakítása 

pontos ritmika 

helyes frazírozás 

stílus ismeret és elemzés 

improvizációs skálák alkalmazása 

patternek alkalmazása 

zenei interakció gyakorlása különböző stílusokban 

 

12.3.3. Vokál szekció, ének kamara     95óra/47óra 

A témakör kapcsán a tanulóknak el kell sajátítani olyan darabokat, ahol zenekari kíséret mellett, 

színpadi körülmények között kell vokál szekcióként énekelniük, és eközben a zenekari 

harmóniaérzethez intonálniuk. Emellett különös figyelmet kell szentelni azon a darabok elsajátítására is, 

amiket a tanulóknak acapella kell előadniuk több szólamban, változó, vagy állandó metrumban, esetleg 

karmester segítségével. Ezzel is erősítve bennük a hangnem megtartásának készségét, és a belső 

ritmusérzék fejlődését. 

2-3-4 szólamra hangszerelt standard darabok megtanulása 

XX. és XXI. századi populáris dalok vokál szólamainak elsajátítása 

koncertszerű előadásmód 

stílus ismeret 

műfaji ismeret 

produkciók elemzése kiemelkedő énekegyüttesektől  

zenehallgatás 

zenekari image kialakítása 

színpadi koreográfia 

zenei memória fejlesztése 

az angol prozódia állandó gyakorlása  

a dalok jelentéstartalmának elemzése 

rövid preklasszikus, klasszikus és romantikus kórusművek elsajátítása 

 

12.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

12.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

12.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Minél több és változatos stílusú mű elsajátítása. 

 

12.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Egyéni módon gyakorlóprogrammal valamint zenekari formációkban való kitartó gyakorlás. 

Többszólamú vokális művek transzkripciója, és szólamainak elsajátítása. 

Rendszeres zenehallgatás. 

Koncertlátogatás . 

Internetes tematikus kutatás. 

 

12.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

13. Zenekari gyakorlat tantárgy              408 óra/272 óra 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

Mint az egyéni hangszeres oktatás, úgy a zenekari gyakorlat tantárgy tanítása is, az önkifejezés és a 

kreativitás kiteljesítésének egyik eszköze. Célja, hogy az egyéni hangszeres órákon már elsajátított 

technikai, stilisztikai, és improvizációs tudást zenekari közegbe helyezve, az adott hangszer szerepét és 

helyét megmutassa a tanulónak. Minden hangszeres végső célja az, hogy más hangszeresekkel együtt 

zenélve teljesedjen ki az egyéni tudás a közös együtt zenélés, a zenei kommunikáció, az együttes kifejező 

erő. Ilyenformán ugyanolyan, ha nem még fajsúlyosabb a zenekari gyakorlat tantárgy fontossága, mint a 
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hangszeres főtárgyé. Hiszen ezen az órán sajátítják el a másokra való odafigyelést, a különféle 

formációkban és zenei stílusokban az adott hangszerek funkcióit, azok jellegét, a stíluselemek használatát 

a közös együtt játék, és kollektív improvizáció alkalmával. 

A zenekari gyakorlat oktatása további lehetőséget nyújt arra, hogy a zeneelmélet tudáselemeit 

készségszintre fejleszthessük a közös improvizáció, és a zenekari összjáték által, mely az előadói 

kvalitások kialakításának elengedhetetlen eszköze.  

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A zenekari gyakorlat szorosan összefügg a hangszeres főtárggyal, illetve a klasszikus kamarazenével is, 

emellett továbbá a szakmai kötelező tárgyak mindegykével is szoros kapcsolatban áll a zeneelmélettől a 

jazztörténetig bezárólag. A különböző elméleti és gyakorlati tantárgyak egymásra épülése valamint azok 

szakmai tartalma szervesen egészítik ki egymást, ezáltal is segítve a zenészt az alkotó előadóművésszé 

válás folyamatában. 

  

13.3. Témakörök  

 

13.3.1. Ritmusszekció, dallam-harmóniai szekció gyakorlatai    204 óra/136 óra 

Minden zenekari felállásban elkülönül a ritmusszekció, és a dallami-harmóniai szekció egymástól, 

egészen a trió felállástól a big band-ig. Ennek megfelelően ki kell alakítani különféle gyakorlatokat, 

melyekkel a két külön szekciót gyakoroltatjuk a maguk funkciójának megfelelő hangszerelési, és 

technikai gyakorlatokkal. Ezek minden stílusirányzatban különböző gyakorlatokat jelentenek. A ritmus 

szekció alapvető kísérő szerepe például minden műfajban és hangszerelésben a legkülönfélébb lehet, 

függvényében annak, hogy mennyire szerves része a megírt témának, a szólista improvizációjának, a 

közös, spontán zenei egymásra hatásoknak. A modern zenében már szinte fontosabb, meghatározóbb 

jellegű a ritmus szekció, mint a jazz kialakulásának kezdetibb időszakaiban. A ritmus szekció 

különválásának, hirtelen ugrásszerű fejlődésének ideje nagyjából az ’50-es évektől figyelhető meg a Be-

Bop korszak kezdetét követően.  

Érdemes tehát minden zenekari gyakorlaton ettől a kortól számítva minden meghatározó hangfelvételt 

kicsit kielemezni, szemléltetni a hangszerek szerepének és funkciójának változásait, egyre szorosabb 

összefonódását a dallam-harmóniai szekcióval.  

A dallam-harmóniai szekció gyakorlatai szervesen összefüggnek a jazzelmélet, és klasszikus 

zeneelmélet tantárgyakkal. E szekció hangszerei határozzák meg egy zenemű hangulatát, harmóniai 

sokszínűségét, formai és szerkezeti felépítését is.  

A zeneművek elemzése, ez esetben is rendkívül fontos. A legfontosabb feladat azonban megismertetni e 

két szekció közös mozgását, összefüggéseiket, és olykor a szétválasztottságuk koncepciójának okait. 

Rengeteg zenei irányzat van hatással a jazzre, ennek okául számtalan példát és ellenpéldát hozhatunk az 

órákon, szemléltetve hangszerelési példákkal, gyakorlatokkal, miként változik és alakul az adott 

zenedarab, ha bármely szekció tagjainak szólamait megváltoztatjuk. 

dob-basszus groove-ok különféle stílusokban 

dob-basszus összjáték a kötetlenebb műfajokban 

gitár-zongora ritmizálás különféle stílusokban 

gitár-zongora harmónia játszásának módja, a megegyező funkcióban való ritmizálás, illetve 

különböző voicing-gal játszott egymást követő akkordok kikerülésének módjai 

12 ütemes blues-körben való játék mollban és dúrban 

8 ,és 16 ütemes gyakori és általános harmóniakörben való játék dúrban és mollban 

ritmus és dallam szekció eltérő szerepe, funkciója 

különböző stílusirányzatok elemzése a két szekció eltérő szerepkörének szempontjából 

közös, homogén hangzás kialakítása 

közös ritmikai gyakorlatok 

közös dinamikai gyakorlatok 

közös frazírozás begyakoroltatása 

közös tempótartás gyakorlása 

kottaolvasás gyakorlása 

mai modern zenei irányzatokból átvett technikai, elektronikai eszközök használata, előre 

rögzített szólamok, loop-ok alkalmazása 

mai modern, az intelligens DJ kultúrában kialakult zenei irányzatok hatásai a jazzre 

 

13.3.2. Kollektív improvizáció      61 óra/41 óra 

A jazz zene alapeleme és egyik legfontosabb jellemzője a rögtönzés. A kollektív, vagy egymásra – 

kérdés felelet formájában - reagáló improvizáció biztosítja a zenész számára azt a szabadságot és 
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lehetőséget, melyben játéka során maradéktalanul kifejezheti saját érzelmeit, gondolatait. A rögtönzési 

kompetenciák közös gyakorlatokon keresztüli fejlesztése nagymértékben segíti a jazz zenén belüli 

stílusjegyek elsajátítását, valamint a gördülékeny, magabiztos előadásmód elérését minden zenei 

műfajban. Szintén javasolt minden zenekari felállásban szemléltetni a közös egymásra hatás, kollektív 

improvizáció alatt történő folyamatos zenei átalakulást, a hangszerek egymás közti szimbiózisát, 

melynek eredményeképpen a zenekarnak sajátos hangzásvilága, egyénisége alakulhat ki. 

közös lüktetés, time kialakítása a ritmusszekció és a szólista között 

kötött ritmikájú és harmóniájú kíséretre való rögtönzés a szólistának 

kötetlen ritmikájú kíséretre való rögtönzés a szólistának 

azonos frazírozás a ritmus szekció hangszerei és a szólista között 

kötött ritmikájú kíséret melletti eltérő frazírozás, rubato játékmód, a ritmusszekció tempója mögé 

játszás /bizonyos stílusokban/ 

stílus ismeret és elemzés 

improvizációs skálák alkalmazása 

helyes harmóniai funkciók használata 

patternek alkalmazása 

az eredetileg nem egyenes ritmikájú zenei irányzatok /latin, swing/ lüktetésének gyakorlása 

harmóniák spontán megváltozásának hallás utáni lekövetése az improvizáció során 

zenei interakció gyakorlása különböző stílusokban 

 

13.3.3. Hangszerelés, stílusgyakorlat              143 óra/95 óra 

A témakör kapcsán a tanulóknak el kell sajátítani olyan darabokat, melyek a jazz különféle irányzatait 

képviselik. Fontos a több irányzatban való jártasság, hogy a tanuló a stílusok ismeretében tudjon 

szervesen részt venni a zenekari gyakorlatokon. A stílusgyakorlatok segítségével, zenei elemzéssel 

egyénileg is fejlődik hangszertudásuk, szélesedik zenei látásmódjuk. Emellett különös figyelmet kell 

szentelni azon a darabok elsajátítására is, amiket a tanulóknak hallás után kell leírniuk, és megtanulniuk. 

Ezáltal tiszta képet kaphatnak egy adott zenemű hangszereléséről, a stílusjegyek alkalmazásáról minden 

hangszeren.  

A hangszerelés technikája minden zenekari felállásban különböző. Ezért a fent említett két témakör 

különösen összefügg, hiszen a hangszerelés jellege már egyfajta stílusgyakorlatként is felfogható. A 

tanórákon ismertetni kell továbbá a húros, pengetős, fúvós, vonós hangszerek hangfekvéseit, 

hangterjedelmét, kottai jelöléseiket, és a rézfúvós hangszerek esetében a megfelelő transzpozíciókat.  

Ritmusszekció, groove hangszerelés 

dob-basszus összjáték 

gitár-zongora közös harmóniai fordításainak bemutatása 

szólóhangszerek - énekesek unisono játékmódja, megegyező frazírozás 

többszólamú dallamok hangszerelése, szólamok kialakítása a harmóniai váz érzékeny és 

funkciózus hangjainak használatával 

Ellenpontozó dallamok, párhuzamosan mozgó dallamok és hangközök, invenció jellegű 

dallamok kitalálása 2-3-4 szólamban 

reharmonizáció 

metrikai modulációk, ritmikai változtatások a hangszerelésben 

páratlan ütemszámú periódusok harmóniai funkcióinak megfelelő alkalmazása 

páratlan metrumú zenék elemzése és gyakorlása 

XX. és XXI. századi meghatározó jazz zeneművek elemzése, elsajátítása 

stílus ismeret 

műfaji ismeret 

zenehallgatás 

zenei memória fejlesztése 

 

13.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Megfelelő méretű, jó akusztikájú, jól felszerelt, hangszigetelt szaktanterem. 

 

13.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

14.5.1.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Minél több és változatos stílusú mű közös elsajátítása. 

 

14.5.2.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 
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Egyéni módon gyakorlóprogrammal valamint zenekari formációkban való kitartó gyakorlás. 

Különböző stílusú és hangszerelésű zenekari művek transzkripciója, és a hangszerek szólamainak 

egyénileg való megtanulása, kigyakorlása. 

Rendszeres zenehallgatás. 

Koncertlátogatás . 

Internetes tematikus kutatás. 

 

13.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

Felmenő rendszerű szakképzés 
 
A szakképzési kerettantervekről szóló 30/2016. (VIII.31) NGM rendelet alapján 2016. szeptember 1-től új 

szakképzési kerettanterv lépett életbe a szakgimnáziumok részére felmenő rendszerben. Az alábbi kerettantervek 

és tantárgyak összeállításának alapját a Nemzeti Szakképzési és Fenőttképzési Hivatal honlapjának szakképzési 

kerettantervek oldalán található dokumentumok képezik.11  

Szórakoztató zenész II. és (ráépülő) I. 
Szórakoztató zenész II. szakképesítéshez tartozó új kötelező óraszámokat a következő táblázat tartalmazza: 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Modulok 

Szórakoztató zenész II. 

(szakmairány 

megjelölésével) 

Párhuzamos képzés 
Szakképzési 

évfolyamok 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 13. 13.évf. 14.évf. 

10602-16 

Szórakoztató 

zenész II., 

elméleti alapok  

hangszeres/énekes főtárgy 

gyakorlat 
2 2 2 2 6 6 6 

zenekari gyakorlat 3 3 3,5 3,5 6 6 6 

kötelező zongora gyakorlat 0 0 0,5 0,5 2 2 2 

népi-cigányzenei alapok 

gyakorlat vagy stúdiótechnikai 

alapismeretek gyakorlat 

0 0 0 0 1 2 1 

előadóművészet gyakorlat 0 0 0 0 2 2 2 

Kulturális modul 0 1 0 1 0 0 0 

Előadói modul 1 2 0 0 0 0 0 

szolfézs I. 1 1 1 1 2 2 2 

zeneelmélet I. 1 1 1 1 2 2 2 

könnyűzene és klasszikus 

zenetörténet 
1 1 0 0 3 4 3 

                                                 
11 https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=713:szakkepzesi-kerettantervek-
302016viii31ngmrendelet&catid=10&Itemid=166 (Készült: 2016. 08. 31.) 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=713:szakkepzesi-kerettantervek-302016viii31ngmrendelet&catid=10&Itemid=166
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=713:szakkepzesi-kerettantervek-302016viii31ngmrendelet&catid=10&Itemid=166
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népi-cigányzenei alapok 

elmélet vagy stúdiótechnika és 

munkavédelem elmélet 

0 0 0 0 1,5 2 1,5 

rendezvényszervezés és 

menedzselés alapok 
0 0 0 0 2 1 2 

jogi és gazdasági 

alapismeretek 
0 0 0 0 1 2 1 

11887-16 

Kulturális 

program és 

projekt 

szervezése 

Kulturális modul 1 0 1 0 0 0 0 

11888-16 Előadó-

művészeti 

alapismeretek 

Előadói modul 1 1 1 1 0 0 0 

11498-12 

Foglalkoztatás I 
Foglalkoztatás I 0 0 0 0 0,5 0 0,5 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II 0 0 0 0 2 0 2 

összes óra 11 12 10 10 31 31 31 

Gyakorlat  6 8 6 7 17 18 17 

Elmélet  5 4 4 3 14 13 14 

Gyakorlat 60%   62% 60%   

Elmélet 40%   38% 40%   
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Modulok 

Szórakoztató zenész II. 

(szakmairány 

megjelölésével) 

Párhuzamos képzés 
Érettségire épülő 

képzés 

Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 13. 13. évf. 14.évf- 

10602-16 

Szórakoztató zenész 

II., elméleti alapok  

hangszeres/énekes főtárgy 

gyakorlat 
72 72 72 62 186 216 186 

zenekari gyakorlat 108 108 126 108,5 186 216 186 

kötelező zongora gyakorlat 0 0 18 15,5 62 72 62 

népi-cigányzenei alapok 

gyakorlat vagy 

stúdiótechnikai 

alapismeretek gyakorlat 

0 0 0 0 31 72 31 

előadóművészeti gyakorlat 0 0 0 0 62 72 62 

Kulturális modul 0 36 0 31 0 0 0 

Előadói modul 36 72 0 0 0 0 0 

szolfézs I. 36 36 36 31 62 72 62 

zeneelmélet I. 36 36 36 31 62 72 62 

könnyűzene és klasszikus 

zenetörténet 
36 36 0 0 93 144 93 

népi-cigányzenei alapok 

elmélet vagy stúdiótechnika 

és munkavédelem elmélet 

0 0 0 0 46,5 72 46,5 

rendezvényszervezés és 

menedzselés alapok 
0 0 0 0 62 36 62 

jogi és gazdasági 

alapismeretek 
0 0 0 0 31 72 31 

11887-16 Kulturális 

program és projekt 

szervezése 

Kulturális modul 36 0 36 0 0 0 0 

11888-16 Előadó-

művészeti 

alapismeretek 

Előadói modul 36 36 36 31 0 0 0 

11498-12 

Foglalkoztatás I 
Foglalkoztatás II 0 0 0 0 15 0 15 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás I 0 0 0 0 62 0 62 

összes óra: 396 432 360 310 963,5 1116 963,5 

Gyakorlat 60% 216 288 216 217 527 648 527 

Elmélet 40% 180 144 144 93 436,5 468 436,5 

Összefüggő gyakorlat 0 140 140 0 0 160 0 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A ráépülő Szórakoztató zenész I. szakképesítéshez tartozó új kötelező óraszámokat a következő táblázat 

tartalmazza: 

  



 

810 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

Modul 
Szórakoztató zenész/énekes I. Ráépülés Összesen 

Tantárgyak 15. évf. 
16. 

évf. 
3/15-4/16 

12075-16 

Szórakoztató zenész I. 

tevékenysége 

hangszer/ének főtárgy és korrepetálás 

gyakorlat 
6 6 12 

zenekari, énekkari, előadóművészi 

gyakorlatok 
8 8 16 

pedagógiai gyakorlati ismeretek 3 3 6 

angol szakmai nyelvismeret gyakorlata 1 1 2 

zeneelmélet 2 2 4 

szolfézs és könnyűzene történet 4 4 8 

pedagógiai elméleti ismeretek 3 3 6 

hangszerelési, zeneszerzési alapismeretek 2 2 4 

angol szakmai nyelv elmélete 2 2 4 

összes óra 31 31 62 

Gyakorlat  18 18 36 

Elmélet  13 13 26 

Gyakorlat 60% 61% 

Elmélet 40% 39% 

 

A 2. számú táblázat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma” megadja a 

fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak 

témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli szakmai óraszámok). 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

Modul 
Szórakoztató zenész/énekes I. Ráépülés Összesen 

Tantárgyak 15. évf. 
16. 

évf. 
3/15-4/16 

12075-16 

Szórakoztató zenész I. 

tevékenysége 

hangszer/ének főtárgy és korrepetálás gyakorlat 216 186 402 

zenekari, énekkari, előadóművészi gyakorlatok 288 248 536 

pedagógiai gyakorlati ismeretek 108 93 201 

angol szakmai nyelvismeret gyakorlata 36 31 67 

zeneelmélet 72 62 134 

szolfézs és könnyűzene történet 144 124 268 

pedagógiai elméleti ismeretek 108 93 201 

hangszerelési, zeneszerzési alapismeretek 72 62 134 

angol szakmai nyelv elmélete 72 62 134 

összes óra: 1116 961 2237 

Gyakorlat 60% 648 558 1366 

Elmélet 40% 468 403 871 

Összefüggő gyakorlat 160 160 
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A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a 

felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési 

idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

Tantárgyak 

A képzés szerkezetének megváltozása miatt új elnevezésű tantárgyak kerültek a képzésbe, mint a könnyűzene 

történet tantárgy, ami a könnyűzene történetének ismertetésén kívül részben lefedi a korábbi népi cigányzene 

alapismeretek elmélet tantárgy tartalmát is. De ezen felül a nép-cigányzenei alapismeretek elmélet és gyakorlat 

(csak népi-cigányzene műfajban) tantárgy is megmaradt. Az előadó-művészeti alapismeretek tantárgy (13. 

évfolyamon heti 1 óra, 2/14. évfolyamon heti 2) új tantárgy, bár a tartalma korábban is megvolt más tantárgyakban. 

Óraszámokat tekintve a legnagyobb változás a 13. évfolyamon, valamint a 1/13. és 2/14. évfolyamon a 

hangszeres/énekes főtárgy órák heti 6 órára emelkedtek. A zenekari gyakorlat (benne az énekkar) tantárgy 

óraszámai viszont csökkentek a korábbiakhoz képest. A rendezvényszervezési és menedzselési alapok, valamint a 

jogi és gazdasági alapismeretek tantárgyak korábban összefoglalva az általános elméleti alapismeretek néven 

szerepelt. Az előadó-művészet történet tantárgy (9-13. évfolyamon 139 óra, vagyis 9-12. évfolyamon heti 1 óra) a 

korábbi zenetörténet tantárgy tartalmát fedi le. Az előadó-művészeti program- és projektszervezés gyakorlata 

tantárgy (54 óra) és az előadóművészeti előadás gyakorlat tantárgy (54 óra) új tantárgyak. A kulturális modul, 

vagyis a kulturális program és projekt szervezése megnevezésű szakmai követelménymodul és tantárgyai a 

legjelentősebb újítás a korábbi kerettantervhez viszonyítva, mely 9-12 évfolyamon heti 1 órát kapott négy 

különböző tantárgy keretén belül. Az összefüggő szakmai gyakorlat 10. és 11. évfolyamot követően 140-140 óra 

és 1/13 évfolyam után 160 óra. 

 

1. Könnyűzene történet tantárgy 165 óra/237 óra* 
* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

1.1. A tantárgy tanításának célja 

A könnyűzene és klasszikus zenetörténet tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló általános zenei műveltséget, 

alapvető ismereteket szerezzen a szórakoztatózene, a rockzene vagy népi-cigányzene, a jazz történetben, 

megismerkedjék a könnyűzene történet különböző stíluskorszakainak legfontosabb jellegzetességeivel, az 

egyes korszakokra jellemző műfajokkal, formákkal és azok megjelenésével a legismertebb zeneszerzők és 

előadók életművében, továbbá kiegészítse az Előadó-művészeti program-és projekt szervező részszakképestés 

Előadó-művészeti alapismeretek moduljának elsajátítása során szerzett ismereteit. Járuljon hozzá ahhoz, hogy 

a tanuló igénye legyen a folyamatos önképzés, ismereteinek elmélyítése, repertoárjának bővítése, továbbá ezzel 

együtt a különböző zenei korszakoknak, műfajoknak és stílusoknak a megismerése. 

 

1.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy ismereteinek egységéhez hozzátartozik a történelem, irodalom, művészettörténet ismeretanyaga, 

melyek segíti a zeneművek történelmi, szellemtörténeti hátterének feltárásában, a zenei-irodalmi 

összefüggések megismerésében, a zene fizikai, akusztikai vonatkozásainak megértésében, a zenei gondolkodás 

általános logikai összefüggéseinek felfedezésében. 

A nyelvek segítik a zene és különösen a dalszöveg autentikusabb megértését, tolmácsolását, bővítik a 

szakirodalom olvasási lehetőségeit. 

 

1.3. Témakörök 

1.3.1. Könnyűzene történet (csak a népi-cigányzene műfajban) 83 óra/120 óra 

Az operett története. 

Az osztrák - német operett kialakulása. 

Johann Strauss, Offenbach, Millöcker, Robert Stolcz művei. 

 

Az európai tánczene kezdetei:  

A keringő és a polka Strauss, Pczeller, Stolcz, Linke, Offenbach műveiben. 

 

A magyar operett áttekintése: Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Ábrahám Pál művei  

 

A magyar tánczene fejlődése. 

A műfaj jelentős szerzőinek munkássága: Malsinger Béla, Horváth Jenő, Seress Rezső, Szabó 

Kálmán, Fényes Szabolcs, Bágya András legfontosabb alkotásainak áttekintése. 
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A legismertebb magyar zenekarok bemutatása: Holéczy, Filu, Orlay Chappy, Martiny. 

 

A musical megjelenése, fejlődése és stílusjegyeinek megismerése. 

 

1.3.2. Népi-cigányzene fontosabb korszakai (csak a népi-cigányzene műfajban)  82 óra/117 óra 

A magyar nép - és szórakoztató zene kezdetei a XIX. század második felétől. 

A cigányzene története. 

A népies dal, a műdal kialakulása: Dankó Pista, Ányos Laci, Sas Náci, Balázs Árpád, Fráter Lóránt 

művei és munkássága. 

A verbunkos: Bihari, Rózsavölgyi, Csermák művei. 

 

A népi-cigányzene műfajban a tantárgy témakörei: az 5.3.1. és az 5.3.2. pont alatti ismeretek. 

 
1.3.3. Jazz történet 83 óra/120 óra 

 A XIX. század végi Amerika zenéje: 

  A korai jazz- tánczene kialakulása. 

  A blues zene megjelenése, hatása a zenei irányzatok fejlődésére napjainkig. 

  A ragtime 

  A XX. század eleji Amerika tánc- és jazzmuzsikája. 

  A swingkorszak 1920 - tól 

  A big band, a zenekar összeállítása. 

 

1.3.4. Rock-és popzene jellemző időszakai (csak a tánczene és rockzene műfajban)  82 óra/117 óra 

  A rock and roll. 

 A klasszikus rock and roll stílus bemutatása. 

Elvis Presley, Chubby Chacker, Fats Domino, Chuck Barry és mások előadásának elemzése. 

 A beat korszak kezdete. 

A klasszikus formációk: a Beatles, a Shadows, a Rolling Stones és más együttesek. 

 A magyar rock és pop zene a 60 - as évektől. 

A legjellegzetesebb együttesek: az Illés, a Metro, az Omega, az LGT, a Bergendy. 

 A magyar popzene színházi megjelenése. 

A hetvenes és a nyolcvanas évek jelentősebb rock és popzenei irányzatai és képviselői bel- és 

külföldön.  

 A kilencvenes, kétezres évek populáris zenéje, főbb stílusai. 

 

A tánczene és rockzene műfajban a tantárgy témakörei: az 5.3.1., 5.3.3. és az 5.3.4. pont alatti 

ismeretek. 

 

1.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem, koncertterem 

 

1.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

1.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. kiselőadás zenei anyagról x x x 
CD, DVD, számítógép, 

tablet 

2. 
zenei anyag bemutatása 

CD-ről 
  x x CD lejátszó  

3. 
zenei anyag bemutatása 

videó anyagról 
  x x DVD, számítógép, tablet 

4. házi feladat x       

 
1.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 



 

813 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.2. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.3. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Tesztfeladat megoldása x x     

 
1.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

2. Előadó-művészeti alapismeretek tantárgy 31 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

2.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja és feladatrendszere kettős tartalommal telített.  

Egyrészt elméleti képzés keretében a képzés célja, hogy a tanulók 

• megismerjék és elsajátítsák a műveltségnek azt az általános és speciális tartományát, melyek a 

közszereplői közegben mozgó emberekkel szemben általános követelményként megfogalmazhatók; 

• megismerjék önmaguk személyiségének jellemző tartalmait, és azokat ütköztessék a szakmai elvárás 

követelményeivel; 

• ismerkedjenek meg az előadói szerepkör alapvető elméleteivel, elsősorban az emberi kommunikáció 

néhány általános és speciális szabályszerűségével;  

• ismerjék meg és sajátítsák el a színpadi szerepviselkedés legalapvetőbb törvényszerűségeit, legyenek 

tisztában a színpadi tevékenység hatásmechanizmusaival; 

• legyenek tisztában a képesség- és készségfejlesztés folyamatának törvényszerűségeivel, a gyakorlás, a 

tanulás technikáinak elméleti ismeretivel; 

• ismerkedjenek meg a társas alkotó tevékenység szituációjának, emberi és szakmai összetevőivel, a 

csoportos művészeti tevékenységgel, mint folyamattal;  

• alkossanak képet a művészet és ezen belül az előadó-művészet feladatáról, funkciójáról és szerepéről; 

• értékítéleteiben tudatosodjanak és stabilizálódjanak, a művészi teljesítmény a siker, a karrier valós 

tartalmai, társadalmi, humanisztikus értékei.   

 

Legyenek képesek: 

• megfogalmazni önmaguk gondolatait, művészi törekvéseit, vágyait, igényeit; 

• a zene különböző műfaji keretei között művészi, esztétikai értékek meghatározására, ezek képviseletére; 

• zenei tehetségük értékeit az előadó-művészet egyéb kifejezőeszközeivel hitelesíteni, megerősíteni; 

• általános emberi tulajdonságaikat egyéniségük értékeit, művészi teljesítményeikkel adekvát szinten 

működtetni. 

 

Másrészt a gyakorlati képzés keretében a tanulók: 

• személyiség- és képességfejlesztés keretében bővítsék é s fejlesszék viselkedés- és szereprepertoárjukat;  

• fektessenek különös hangsúlyt érzelmi intelligenciájuk fejlesztésére; 

• ismerjék meg és sajátítsák el a színpadi jelenlét, a színpadi mozgás szabályait, szakmai és esztétikai 

követelményeit, az előadói szerephelyzet, szakmai ismeretrendszerét és gyakorlatát, a különféle 

hatáskeltési mechanizmusokat; 

• tapasztalják meg, éljék át a „sztárhelyzet” drámai szituációját, s dolgozzák fel közösen e közvetlen 

élmények egyénekre vonatkozó tanulságait; 

• készség szinten sajátítsák el a perszonális színpadi hatásmechanizmusok legelemibb alapfogásait; 

• sajátítsák el a társas viselkedés alapvető illem- és erkölcsi szabályait a jó modor nyelvi- és 

magatartásbeli elvárásait, a jó kontaktusteremtő- és fenntartó képesség tartalmi és formai elemeit. 
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Legyenek képesek: 

• gondolataik és érzelmeik több kommunikációs síkon történő kifejezésére, pontos és hatásos 

közvetítésére; 

• a konfliktuskezelés különböző technikáinak alkalmazására, az együttműködés, az alárendelődés 

készségének kinyilvánítására;  

• az egyéniségük karakterisztikus megmutatására, az individuum, a tehetség konkrét értékeinek 

felmutatására, kifejezésére és átadására; 

• közszereplői szituációkban biztonságosan és otthonosan, az esztétikai megítélésnek, valamint a 

társadalmi közízlésnek megfelelően viselkedni; 

• alakuljon ki a tehetség tudatos és alkotó módon történő működtetésének igénye. 

 

2.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az előadó-művészet tantárgyi tematikája integráns módon kapcsolódik több más tantárgyhoz, így többek 

között az 

− az egyéni hangszeres és énekes képzés, 

− a zenekari gyakorlat, 

Főként e tantárgyakban szintetizálódnak az előadó-művészet órákon megismert elméleti ismeretek, 

gyakorlati módszerek. A képesség-és készségfejlesztés konkrétumai az említett tantárgyak gyakorlati 

foglalkozásain rögzülnek, fixálódnak.   

 

2.3. Témakörök 

2.3.1. Alapismeretek az előadó-művészetről 15 óra/31 óra 

az előadó-művészet fogalmi rendszere, 

− az előadóművész társadalmi szerepe, 

− interpretálás, reprodukálás, 

− az előadó-művészeti szituáció, 

− mesterség – hivatás, 

− dramaturgiai alapismeretek  

 

2.3.2. Gyakorlati ismeretek 16 óra/31 óra 

− a színpadi tér, 

− a színpadi mozgás, 

− a hatás, a hatáskeltés művészete, 

− a színpadi látványelemek, (díszlet, jelmez, világítástechnika, egyéb technikai segédeszközök), 

− az érzelmi manipuláció, 

− a produkció tartalmi és formai szerkezete, 

− az előadás időszerkezete, 

− az entree, az abgang technikák. 

 

7.4 A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

tanterem, koncertterem 

 

7.5.  A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. Vita  x  x    

2. Előadás   x     

3. Koncertlátogatás   x     

4. 
Színházi előadás 

megtekintése 
  x     
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7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x       

1.2. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x       

2.2. 
Tapasztalatok helyszíni 

ismertetése szóban 
x       

3. Komplex információk körében 

3.1. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
 x      

3.2. Utólagos szóbeli beszámoló x    

 

7.6.A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

3. Előadó-művészeti program-és projektszervezés gyakorlata tantárgy 54 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

3.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló alapszinten ismerje meg az adott (artistaművészet, színművészet, táncművészet és zeneművészet) 

előadó-művészeti tevékenység legjellemzőbb helyszíneit, azok legfontosabb sajátosságait, az az előadások 

jellegzetes stílusait, az előadó-művészeti előadások legalapvetőbb technikai ismereteit, és ezek ismeretében 

képes legyen egy adott rendezvény forgatókönyvének elkészítésére. 

 

3.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a művészettörténet, valamit a technikával foglalkozó szakmai tárgyakhoz. 

 

3.3. Témakörök 

3.3.1. Az előadó-művészeti előadások legjellemzőbb helyszínei 27 óra/… óra 

Az adott előadó-művészeti ág legtipikusabb előadási helyszínének megismerése. A helyszín 

sajátosságainak, a zárt és a szabadtéren megrendezett előadások legfontosabb különbségeinek 

ismerete, különös tekintettel a biztonságtechnikára, a közönség és az előadók elhelyezkedésének 

eseteire. 

 

3.3.2. Az előadó-művészeti előadások technikai alapismeretei 27 óra/… óra 

Az adott előadó-művészeti ág és műfaj legfontosabb technikai igényei. A helyszínek sajátosságai. Az 

előadás lebonyolításához szükséges alapvető technikai kérdések ismerete: így a hang, a világítás, a 

díszlet, a háttér, az akusztika jelentősége. 

 

3.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

3.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 
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3.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat   x     

2. kiselőadás   x     

3. szemléltetés   x     

4. helyszíni látogatás   x     

 

3.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
  x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Leírás készítése   x     

2.2. 
Tapasztalatok utólagos 

ismertetése szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x     

3.2. rajz készítése leírásból   x     

 

3.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

4. Előadó-művészeti előadás gyakorlat tantárgy 54 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

4.1. A tantárgy tanításának célja 

Pedagógiai szempontból kifejezett előnyös, ha az elméleti és gyakorlati oktatás paralel módon folyik, ha az 

aktuális informális tananyag tartalmak is megtapasztalhatóak egyben. A tantárgy célja, hogy kapcsolódva a 

művészettörténeti korok elméletoktatásához, az adott korszak produktumai illetve stílusjegyei 

kézzelfoghatóvá váljanak a diákok által létrehozott produkciókban pl. korhű táncok, színi jelenetek, zenei 

darabok, artista előadások formájában. 

 

4.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy során – hasonlóan a kapcsolódó előadó-művészet történet tantárgyhoz - a megszerzett 

ismeretekkel a tanuló képes lesz felismerni az adott előadó-művészeti ág összefüggéseit, kapcsolódási 

pontjait. Egyúttal a gyakorlati példákon keresztül megismeri a történelem, az irodalom és más művészeti 

ágak hatásait a saját művészeti ága fejlődési folyamatára. Szoros kapcsolatot tart fenn továbbá a Kulturális 

program és projekt szervezése c. modullal a létrejött produkciók menedzselési tervének kidolgozása 

kapcsán. 

4.3. Témakörök 

4.3.1. Előadó-művészeti előadások stílusainak gyakorlata 40 óra/… óra 

Az adott művészettörténeti korszak műveinek, produkcióinak korhű, stílusos előadása. 

 

- a művek, produkciók történeti, történelmi és művészeti kontextusba helyezése 

- stílusjegyek ismerete 

- előadásmód 

- technikai feltételek 
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4.3.2. Forgatókönyv készítés gyakorlat 14 óra/… óra 

A stílusgyakorlatok során kialakult produkciók forgatókönyvének modellezése megtervezése és 

esetleges gyakorlati kivitelezése. 

 

- az előadás stílusának, jellegének meghatározása 

- az előadás célközönségének felmérése 

- piackutatás 

- marketing 

- pályázatok felkutatása 

- humán erőforrások felmérése 

- technikai igények felmérése 

- technikai adottságok felmérése 

- költségvetés tervezése 

- a program lebonyolítása 

 

4.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

4.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

4.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám Alkalmazott oktatási módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. Tematikus kutatás interneten x x   Számítógép 

 

4.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó 

eszközök és 

felszerelések  
egyéni 

csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Információk önálló rendszerezése   x     

1.2. Információk feladattal vezetett rendszerezése   x     

2. Csoportos munkaformák körében 

2.1. Kiscsoportos szakmai munkavégzés irányítással   x     

2.2. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

3. Szolgáltatási tevékenységek körében 

3.1. Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett   x     

3.2. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással   x     

4.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

5. Projektszervezés és projektmenedzsment tantárgy 36 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

5.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanuló képessé váljon hazai és nemzetközi projektpályázatok elkészítésére és 

lebonyolítására, projektcélok meghatározására, képes legyen közreműködni a gyakorlati munkafolyamatok 

szakaszokra bontásában, erőforrások és mérföldkövek megtervezésében, projektfeladatok 

megvalósításában. A tanuló ismerje meg a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, 

nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. 
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5.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Nem kapcsolódik, alapozó tárgy. 

5.3. Témakörök 

5.3.1. A projekt jellemzői, projektciklus-menedzsment 5 óra/… óra 

- A projekt és jellemzői 

- Projekttervezés fázisai, projektciklus-menedzsment (PCM) 

- Projekt és projektszervezet 

- Projektstandard, projekt életgörbéje és fázisai 

- Információgyűjtés 

- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

 

5.3.2. Programozás, azonosítás, tervezés 13 óra/… óra 

- Vevők, érdekelt felek, illetve jogszabályi és más normatív előírások 

- Igényfelmérés, megvalósíthatóság 

- Projekttermék/Output, a projekt definiálása 

- Projekttervezés: célkitűzés, tevékenységdiagram, hozzárendelési mátrix, időrendi ütemezés, 

erőforrás-tervezés, költségvetés, kommunikációs és minőségterv, monitoring és kontrollterv 

- „Kritikus út” 

- Projektdokumentumok 

- Tervlezárás és kockázatelemzés 

- Projekttervek jóváhagyása 

- Nyilvántartás 

 

5.3.3. Megvalósítás és kontroll 13 óra/… óra 

- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 

menedzsment) 

- Projekt monitoring 

- Nyomon követési eljárások 

- Beavatkozások meghatározása 

- Szállítók és közbeszerzés 

- Szerződéskötés  

- Projekttel összefüggő szakmai nyelv használata 

- Információgyűjtés 

 

5.3.4. Értékelés és zárás 5 óra/… óra 

- Nyomon követési eljárások 

- Eltérések elemzése 

- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, jelentéskészítés 

5.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, csoportszoba, számítógép terem 

 

5.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

5.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x   

2. kiselőadás         

3. megbeszélés   x x   

4. vita   x     

5. szemléltetés     x   

6. projekt   x     

7. kooperatív tanulás   x x   

8. szimuláció x x x   

9. szerepjáték   x     
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10. házi feladat x x     

 

5.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. 
Olvasott szöveg önálló 

feldolgozása 
x   x 

Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal 

vezetett feldolgozása 
x   x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x 

Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

1.6. 
Információk önálló 

rendszerezése 
x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x     

Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x   x 
Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

2.2. Leírás készítése x   x   

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x   x   

2.4. Tesztfeladat megoldása x   x   

2.5. 
Szöveges előadás egyéni 

felkészüléssel 
x   x 

Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x   x 
Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

3.2. rajz készítése leírásból x   x   

3.3. rajz készítés tárgyról x   x   

3.4. rajz kiegészítés x   x   

3.5. rajz elemzés, hibakeresés x   x 
Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

3.6. rajz elemzés, hibakeresés     x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x x   
Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

4.2. 
Elemzés készítése 

tapasztalatokról 
x x     

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről 

kérdéssor alapján 
x x x   

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése 

szóban felkészülés után 
x       

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x x   

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x   

Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 
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5.2. 
Kiscsoportos szakmai 

munkavégzés irányítással 
  x   

Számítógép, irodai 

szoftverek, internet 

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.4. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x x x   

 

5.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

6. Projekttervezés és projektmenedzsment gyakorlata tantárgy 36 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

6.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanuló elsajátítsa a projekttervezéssel és lebonyolítással összefüggő ügyviteli, 

nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat. Képes legyen ellátni a projekttervezéssel és lebonyolítással 

összefüggő ügyviteli, nyilvántartási és adminisztrációs feladatokat, kezelni a projektre vonatkozó 

elektronikus pályázati rendszert. 

 

6.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a Projekttervezés és projektmenedzsment tantárgy során elsajátított 

kompetenciákra. 

 

6.3. Témakörök 

6.3.1. A projektmunka gyakorlata 22 óra/… óra 

- Az igényfelmérés módszerei 

- A megvalósíthatósági tanulmány készítésének módszerei 

- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták 

értelmezése és kitöltése 

- Projekttervezés 

- Célkitűzés (célfa, problémafa)  

- Tevékenységdiagram 

- Hozzárendelési mátrix, logikai keretmátrix 

- Időrendi ütemezés (Gantt) 

- Erőforrás-tervezés (költségvetés, stakeholder-elemzés) 

- Kommunikációs és minőségterv  

- Monitoring és kontrollterv dokumentumai  

- „Kritikus út” kiszámítása 

- Kockázatelemzés módszerei 

- Nyilvántartás 

- Projektmenedzsment (idő-, költség-, minőség-, emberi erőforrás, kockázat- és kommunikációs 

menedzsment) dokumentumai 

- Projektmonitoring, nyomon követési eljárások és beavatkozások gyakorlata 

- Szerződéskötés mintadokumentumai 

- Információgyűjtés és rendszerezés 

 

6.3.2. A projektet támogató szoftverek használata 7 óra/… óra 

- A projekttervezést és megvalósítást támogató szoftver használata     

- Projekttervezési és menedzsment dokumentumok, formanyomtatványok, irat- és szerződésminták 

értelmezése és kitöltése 

- Elektronikus pályázati rendszer használat 

 

6.3.3. Pályázatírás 7 óra/… óra 

- Hazai és uniós pályázatok rendszere 

- Az elektronikus pályázati rendszerek sajátosságai 

- A pályázatírás módszertana 

 

6.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, csoportszoba, számítógépes terem 
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6.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

6.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat x x x 
számítógép, projektor, internet, 

szoftverek 

2. kiselőadás x     
számítógép, projektor, internet, 

szoftverek 

3. megbeszélés x   x   

4. vita   x     

5. szemléltetés     x 
számítógép, projektor, internet, 

szoftverek 

6. projekt   x x 
számítógép, projektor, internet, 

szoftverek 

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció   x x 
számítógép, projektor, internet, 

szoftverek 

9. szerepjáték   x     

10. házi feladat x x x számítógép, internet, szoftverek 

 

6.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) Alkalmazandó eszközök és felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x   x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   x Számítógép, nyomtató, internet 

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x   x   

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x   x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x x     

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
x x     

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x   Számítógép, nyomtató 

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x       

2.4. Tesztfeladat megoldása     x Számítógép, nyomtató, fénymásoló 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
x x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése x x x   
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4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x x     

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x     

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x     

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x x   

5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.4. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x x x   

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x     

 

6.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

7. Rendezvényszervezés tantárgy 36 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

7.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók megtanulják a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, módszereit, 

sajátítsák el rendezvényszervezés meghatározó jogi szabályozást, váljanak képessé rendezvények és 

kulturális programok megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak 

képessé egy kampány megszervezésére. 

 

7.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a magyar nyelv és irodalom, valamint a programszervezés és projektmenedzsment tantárgyak 

keretében elsajátított ismeretekre és kompetenciákra épül. 

 

7.3. Témakörök 

7.3.1. Rendezvénytípusok és feltételek 9 óra/… óra 

- A rendezvények típusai 

- A rendezvények személyi feltételei, a szervezők és közreműködők feladatai 

- A rendezvények tárgyi feltételei 

- Munkamegosztás és koordináció a rendezvényszervezésben (szervezők, közreműködők) 

- Konfliktuskezelői technikák 

 

7.3.2. Jogi alapok 5 óra/… óra 

A rendezvényszervezés jogi alapjai:  

 

- Munkabiztonsági, munka-egészségügyi, tűz és környezetvédelmi előírások  

- Szerzői jogi alapismeretek 

- Szerződések jogi alapjai 

 

7.3.3. Rendezvényi költségvetés készítés 13 óra/… óra 

- Rendezvények tervezése  

- Költségvetés készítése 

- A forgatókönyv részei 

- Megvalósítás és értékelés 

 

7.3.4. Közönségkapcsolat és marketingkommunikáció 9 óra/… óra 

- A közönségkapcsolati munka alapjai 

- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció 

- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv  

- Kampányszervezés 
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- Közösségi média 

 

7.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, számítógép terem 

 

7.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

7.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. magyarázat     x 
számítógép, projektor, 

internet 

2. kiselőadás x x   
számítógép, projektor, 

internet 

3. megbeszélés x   x   

4. vita   x     

5. szemléltetés   x     

6. házi feladat x x     

 

7.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása x       

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
x   x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
x x     

1.4. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel x x x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
  x x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x       

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x x     

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
x x x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x Számítógép, nyomtató 

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel x       

2.6. Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban x x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése     x   

3.2. rajz készítése leírásból   x     

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
  x     

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
x x     
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4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x       

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x     

5.3. Csoportos helyzetgyakorlat   x     

5.4. Csoportos versenyjáték   x     

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x x     

6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x x     

 

7.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

8. Rendezvényszervezés gyakorlata tantárgy 31 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

8.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy célja, hogy a tanulók gyakorlatban elsajátítsák a rendezvényszervezés alapvető ismereteit, 

módszereit, váljanak képessé rendezvény-forgatókönyv és költségvetés készítésére, kulturális programok 

megtervezésére. Ismerjék meg a marketing alapjait, tervezési feladatait, váljanak képessé egy kampány 

megszervezésére. 

 

8.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy a projekttervezés és projektmenedzsment ismereteire és gyakorlatára épül, valamint a 

rendezvényszervezés ismereteire. 

 

8.3. Témakörök 

8.3.1. Forgatókönyvírás 13 óra/… óra 

- Rendezvényszervezés gyakorlatban, rendezvények tervezése. 

- A forgatókönyv részei (előkészítése, megvalósítás, zárás-értékelés) 

- Táblázatkészítés 

 

8.3.2. Költségvetés készítése 6 óra/… óra 

- A rendezvény tervezése, forrásai 

- Költségvetés készítése gyakorlatban 

 

8.3.3. Közönségkapcsolat és médiakommunikáció gyakorlata 12 óra/… óra 

- A közönségkapcsolati munka módszerei 

- A marketing alapjai, szolgáltatásmarketing, marketingkommunikáció gyakorlata 

- Médiakapcsolatok kialakítása, kommunikációs terv/sajtóterv készítése 

- Kampányszervezés gyakorlata 

- Közösségi média alkalmazása közönségkapcsolati munkában 

 

8.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem, számítógép terem, gyakorlati helyszín 

 

8.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák 

(ajánlás) 

 

8.5.1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás) 

Sorszám 
Alkalmazott oktatási 

módszer neve 

A tanulói tevékenység szervezeti 

kerete 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  
egyéni csoport osztály 

1. kiselőadás     x   

2. megbeszélés   x x   

3. vita   x     
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4. szemléltetés     x   

5. házi feladat x x x   

6. projekt x x x   

7. kooperatív tanulás   x     

8. szimuláció   x     

9. szerepjáték   x     

 

8.5.2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás) 

Sorszám Tanulói tevékenységforma 

Tanulói tevékenység 

szervezési kerete 

(differenciálási módok) 
Alkalmazandó eszközök és 

felszerelések  

egyéni 
csoport-

bontás 

osztály-

keret 

1. Információ feldolgozó tevékenységek 

1.1. Olvasott szöveg önálló feldolgozása     x   

1.2. 
Olvasott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.3. 
Olvasott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.4. 
Hallott szöveg feldolgozása 

jegyzeteléssel 
    x   

1.5. 
Hallott szöveg feladattal vezetett 

feldolgozása 
    x   

1.6. Információk önálló rendszerezése x   x   

1.7. 
Információk feladattal vezetett 

rendszerezése 
  x x   

2. Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok 

2.1. Írásos elemzések készítése x       

2.2. Leírás készítése x       

2.3. 
Válaszolás írásban mondatszintű 

kérdésekre 
    x   

2.4. Tesztfeladat megoldása     x   

2.5. Szöveges előadás egyéni felkészüléssel     x   

2.6. 
Tapasztalatok utólagos ismertetése 

szóban 
  x     

2.7. 
Tapasztalatok helyszíni ismertetése 

szóban 
  x     

3. Képi információk körében 

3.1. rajz értelmezése   x x   

4. Komplex információk körében 

4.1. Esetleírás készítése x       

4.2. Elemzés készítése tapasztalatokról x x     

4.3. 
Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor 

alapján 
x x     

4..4. 
Esemény helyszíni értékelése szóban 

felkészülés után 
  x     

4.5. Utólagos szóbeli beszámoló x x     

5. Csoportos munkaformák körében 

5.1. 
Feladattal vezetett kiscsoportos 

szövegfeldolgozás 
  x     

5.2. 
Információk rendszerezése 

mozaikfeladattal 
  x x   

5.3. 
Kiscsoportos szakmai munkavégzés 

irányítással 
  x x   

5.4. Csoportos helyzetgyakorlat     x   

5.5. Csoportos versenyjáték   x x   

6. Gyakorlati munkavégzés körében 

6.1. Műveletek gyakorlása x x     
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6.2. 
Munkamegfigyelés adott szempontok 

alapján 
x       

7. Szolgáltatási tevékenységek körében 

7.1. 
Részvétel az ügyfélfogadáson, 

esetmegfigyelés 
x       

7.2. Szolgáltatási napló vezetése x       

7.3. 
Önálló szakmai munkavégzés felügyelet 

mellett 
x x     

7.4. 
Önálló szakmai munkavégzés közvetlen 

irányítással 
x       

 
8.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az összes 

felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni 

kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A tanév során folyamatosan zajló koncertek, egyéb fellépések, valamint zenei kurzusok, illetve a nyári 

időszakban, a szakmai táborokban való részvétel.  

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A tanév során folyamatosan zajló koncertek, egyéb fellépések, valamint zenei kurzusok, illetve a nyári 

időszakban, a szakmai táborokban való részvétel.  

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

A tanév során folyamatosan zajló koncertek, egyéb fellépések, valamint zenei kurzusok, illetve a nyári 

időszakban, a szakmai táborokban való részvétel.  

Jazz zenész II. és (ráépülő) I. 

A Jazz zenész II. szakképesítéshez (azonosító száma: 54 212 04) tartozó új kötelező óraszámokat a következő 

táblázat tartalmazza: 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

Modul 

megnevezése 

Jazz zenész/Jazz énekes Párhuzamos képzés Érettségi utáni 

  Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 13. 1/13 2/14 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

12050-16 

Alapszintű 

jazz 

hangszeres 

zenélés,                                                                   

hangszer/ének főtárgy   2   2   2   2   4   4   4 

zong. köt./klassz. 

zongora 

  0,5   0,5   0,5   0,5   2   2   2 

zenekari gyakorlat   1   1   2   2   4   4   4 

improvizációs gyakorlat   1   1   1   1   2   3   3 

kamara/jazz vokál   0,5   0,5   0,5   0,5   4   4   4 

jazzelmélet 2   2   2   2   4   5   4   

jazztörténet 1   1   0   0   4   4   4   

hangszerismeret 0   0   0   0   1,5   2   1   

klasszikus zenetörténet 0   0   0   0   3   3   2,5   

11498-12  Foglalkoztatás I                 0,5       0,5   
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11499-12  Foglalkoztatás II                 2       2   

11887-16 

Kulturális 

program és 

projekt 

szervezése 

Rendezvényszervezés 

gyakorlata; 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

  0   1   0   1   0   0   0 

Rendezvényszervezés; 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

1   0   1   0   0   0   0   

11888-16 

Előadó-

művészeti 

alapismeretek 

Előadó-művészeti 

előadás gyakorlat; 

Előadó-művészeti 

program-és 

projektszervezés 

gyakorlata 

  1   2   0   0   0   0   0 

Előadó-művészet történet 1   1   1   1   0   0   0   

összes óra   11    12    10    10    31    31    31   

Gyakorlat 

óraszáma 

  6   8   6   7   16   17   17 

Elmélet 

óraszáma 

5   4   4   3   15   14   14   

Gyakorlat 

aránya 

60% 58% 

Elmélet 

aránya 

40% 42% 

A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének 

megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati 

óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell 

rendelkezni. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési 

idő során kell teljesülnie. 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

Modul 

megnevezése 

Jazz zenész/énekes Párhuzamos képzés Érettségi utáni 

  Tantárgyak 9. 10. 11. 12. 13. 1/13 2/14 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

12050-16 

Alapszintű 

jazz 

hangszeres 

zenélés,                                                                  

12051-16  

hangszer/ének főtárgy   72   72   72   62   124   144   124 

zong. köt./klassz. 

zong. 

  18   18   18   15,5   62   72   62 

zenekari gyakorlat   36   36   72   62   124   144   124 

improvizációs 

gyakorlat 

  36   36   36   31   62   108   93 

kamara/jazz vokál   18   18   18   15,5   124   144   124 

jazzelmélet 72   72   72   62   124   180   124   

jazztörténet 36   36   0   0   124   144   124   

hangszerismeret 0   0   0   0   46,5   72   31   

klasszikus 

zenetörténet 

0   0   0   0   93   108   77,5   

11498-12  Foglalkoztatás I                 16       16   

11499-12  Foglalkoztatás II                 64       64   

11887-16 

Kulturális 

program és 

Rendezvényszervezés 

gyakorlata; 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

  0   36   0   31   0   0   0 
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projekt 

szervezése 

Rendezvényszervezés; 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

36   0   36   0   0   0   0   

11888-16 

Előadó-

művészeti 

alapismeretek 

Előadó-művészeti 

előadás gyakorlat; 

Előadó-művészeti 

program-és 

projektszervezés 

gyakorlata 

  36   72   0   0   0   0   0 

Előadó-művészet 

történet 

36   36   36   31   0   0   0   

összes óra   396   432   360   310   963,5   1116   963,5   

Gyakorlat 

óraszáma 

  216   288   216   217   496   612   527 

Elmélet 

óraszáma 

180   144   144   93   468   504   436,5   

Összefüggő 

gyakorlat 

160 160 

Összes óra 2621,5 2239,5 

Gyakorlat 

aránya 

60% 58% 

Elmélet 

aránya 

40% 42% 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a 

felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes 

képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

A Jazz zenész I. szakképesítéshez (azonosító száma: 55 212 04) tartozó új kötelező óraszámokat a következő 

táblázat tartalmazza: 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

 

modul megnevezés  Jazz zenész/Jazzénekes Ráépülés 

  
Tantárgyak 

3/15 4/16 

e gy e gy 

12048-16 Magas szintű jazz 

hangszeres zenélés, 12049-16 

Magas szintű jazzéneklés  

hangszer/ének főtárgy   4   4 

zong. köt./klassz. zong.   2   2 

zenekari gyakorlat   4   4 

improvizációs gyakorlat   3   3 

kamara/jazz vokál   4   4 

jazzelmélet 5   5   

jazztörténet 4   4   

művészettörténet 3   3   

pedagógiai alapismeretek 2   2   

összes óra 

  

31 31 

Gyakorlat óraszáma   17   17 

Elmélet óraszáma 14   14   

Gyakorlat aránya 58% 

Elmélet aránya 42% 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

 

Modul megnevezés Jazz zenész/Jazz énekes Ráépülés 

  
Tantárgyak 

3/15 4/16 

e gy e gy 

12048-16 Magas szintű jazz 

hangszeres zenélés,                                            

12049-16 Magas szintű 

jazzéneklés  

hangszer/ének főtárgy   144   124 

zong. köt./klassz. zongora   72   62 

zenekari gyakorlat   144   124 

improvizációs gyakorlat   108   93 

kamara/jazz vokál   144   124 

jazzelmélet 180   155   

jazztörténet 144   124   

művészettörténet 108   93   

pedagógiai alapismeretek 72   62   

összes óra: 

  

504 612 434 527 

Gyakorlat óraszáma 1139 

Elmélet óraszáma 938 

Összefüggő gyakorlat 160 

Összes óra 2237 

Elmélet aránya 42% 

Gyakorlat aránya 58% 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a 

felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes 

képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

Klasszikus zenész II. és (ráépülő) I. 

A klasszikus zenész II. szakképesítéshez (azonosító száma: 54 212 05) tartozó új kötelező óraszámokat a 

következő táblázat tartalmazza: 

 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

Modul megnevezése Klasszikus zenész/billentyűs Párhuzamos képzés Érettségi utáni 

  
Tantárgyak 

9. 10. 11. 12. 13. 1/13 2/14 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11568-16 

Klasszikus 

hangszeres zenész 

tevékenysége 

hangszer főtárgy   2   2   2   2   3   3   3 
kötelező 

zongora/kamarazene   1   1   1   1   1   1   1 

szolfézs   2   2   1   1   2   2   2 

kamarazene   1   1   1   1   1   1   1 

zenekar   1   1   2   2   2   2   2 

zenei munkaképesség                    2   2   2 

kreatív önfejlesztés                   6,5   10   6,5 

kötelező hangszer                   1       1 
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének 

megfelelően - a nappali rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati 

óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában 

kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes 

képzési idő során kell teljesülnie. 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

Modul megnevezése Klasszikus zenész/billentyűs Párhuzamos képzés  Érettségi utáni 

  
Tantárgyak 

9. 10. 11. 12. 13. 1/13 2/14 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

11568-16 Klasszikus 

hangszeres zenész 

tevékenysége 

hangszer főtárgy   72   72   72   62   93   108   93 

kötelező 

zongora/kamarazene 
  36   36   36   31   31   36   31 

szolfézs   72   72   36   31   62   72   62 

kamarazene   36   36   36   31   31   36   31 

zenekar   36   36   72   62   62   72   62 

zenei munkaképesség                0   62   72   62 

kreatív önfejlesztés               0   201   360   201 

kötelező hangszer               0   31   0   31 

ritmusgyakorlat               0   31   36   31 

zeneelmélet 36   36   36   31   62   72   62   

zenetörténet                 62   72   62   

ritmusgyakorlat                   1   1   1 

zeneelmélet 1   1   1   1   2   2   2   

zenetörténet                 2   2   2   

népzene                 2   2   2   

hangszerismeret                 1   1   1   

komplex elméleti fejlesztés                 2   2   2   
11498-12  

Foglalkoztatás I                 0,5       0,5   

11499-12  Foglalkoztatás II                 2       2   

11887-16 Kulturális 

program és projekt 

szervezése 

Rendezvényszervezés 

gyakorlata; Projekttervezés 

és projektmenedzsment 

      1       1     

        

Rendezvényszervezés; 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 

1       1           

        

11888-16 Előadó-

művészeti 

alapismeretek 

Előadó-művészeti előadás 

gyakorlat; Előadó-művészeti 

program-és projektszervezés 

gyakorlata 

  1   2             

        

Előadó-művészet történet 1   1   1   1               

összes óra 

  

11    12    10    10    31    31    31   

Gyakorlat óraszáma   8   10   7   8   19,5   22   19,5 

Elmélet óraszáma 3   2   3   2   11,5   9   11,5   

Gyakorlat aránya 73% 70% 

Elmélet aránya 27% 30% 
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népzene                 62   72   62   

hangszerismeret                 31   36   31   

komplex elméleti fejlesztés                 62   72   62   

11498-12  Foglalkoztatás I                 15       15   

11499-12  Foglalkoztatás II                 62       62   

11887-16 Kulturális 

program és projekt 

szervezése 

Rendezvényszervezés 

gyakorlata; Projekttervezés 

és projektmenedzsment 
      36       31             

Rendezvényszervezés; 

Projekttervezés és 

projektmenedzsment 
36       36                   

11888-16 Előadó-

művészeti 

alapismeretek 

Előadó-művészeti előadás 

gyakorlat; Előadó-művészeti 

program-és projektszervezés 

gyakorlata 

  36   72                     

Előadó-művészet történet 36   36   36   31               

összes óra 

  

396   432   360   310   960   1116   960   

Gyakorlat óraszáma   288   360   252   248   604   792   604 

Elmélet óraszáma 108   72   108   62   356   324   356   

Összefüggő 

gyakorlat 
160 160 

Összes óra 2618 2236 

Gyakorlat aránya 73% 70% 

Elmélet aránya 27% 30% 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a 

felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes 

képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 

A klasszikus zenész I. szakképesítéshez (azonosító száma: 55 212 05) tartozó új kötelező óraszámokat a 

következő táblázat tartalmazza: 

1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma 

modul megnevezés  Klasszikus zenész/billentyűs Ráépülés 

  
Tantárgyak 

3/15 4/16 

e gy e gy 

12053-16 Klasszikus 

hangszeres zenész magas 

szintű tevékenysége 

hangszer főtárgy   3   3 

kötelező zongora/kamarazene   1   1 

szolfézs   2   2 

kórus/zenekar   2   2 

kamarazene   1   1 

ritmusgyakorlat   1   1 

zenei munkaképesség    2   2 

kreatív önfejlesztés   9   9 

zeneelmélet 2   2   

zenetörténet 2   2   

népzene 0   2   
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hangszerismeret 2   0   

komplex elméleti fejlesztés 4   4   

összes óra 

  

31 31 

Gyakorlat óraszáma   21   21 

Elmélet óraszáma 10   10   

Gyakorlat aránya 70% 

Elmélet aránya 30% 

 

A 2. számú táblázat „A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma” megadja a 

fent meghatározott heti óraszámok alapján a teljes képzési időre vonatkozó óraszámokat az egyes tantárgyak 

témaköreire vonatkozóan is (szabadsáv nélküli szakmai óraszámok). 

 

2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma 

Modul megnevezés Klasszikus zenész/billentyűs Ráépülés 

  
Tantárgyak 

3/15 4/16 

e gy e gy 

12053-16 Klasszikus 

hangszeres zenész magas 

szintű tevékenysége 

hangszer főtárgy   108   93 

kötelező zongora/kamarazene   36   31 

szolfézs   72   62 

kórus/zenekar   72   62 

kamarazene   36   31 

ritmusgyakorlat   36   31 

zenei munkaképesség    72   62 

kreatív önfejlesztés   324   279 

zeneelmélet 72   62   

zenetörténet 72   62   

népzene     62   

hangszerismeret 72       

  komplex elméleti fejlesztés 144   124   

összes óra: 

  

360 756 310 651 

Gyakorlat óraszáma 1407 

Elmélet óraszáma 670 

Összefüggő gyakorlat 160 

Összes óra 2237 

Elmélet aránya 30% 

Gyakorlat aránya 70% 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali 

rendszerű oktatásra meghatározott tanulói kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a 

felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes 

képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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NEVELÉSI PROGRAM – (FELNŐTTOKTATÁS) 

 

1. Bevezetés 
 

Az  Iskola Felnőttoktatási Intézményegysége a köznevelésről szóló törvény és az ahhoz 

kapcsolódó alsóbbrendű jogszabályok alapján működik és végzi oktató, nevelő 

tevékenységét: 

➢ 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről (a továbbiakban Nkt.); 

➢ 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény 

végrehajtásáról (a továbbiakban Nkt. Vhr.); 

➢ 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról (a továbbiakban NAT); 

➢ 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának 

rendjéről (a továbbiakban Kt. r.); 

➢ a Kt.r. módosításáról szóló 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 11. mellékelte; 

➢ 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban Min. r.). 

➢ 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 

Bármely modern társadalom sikeres működésében kulcsszerepet játszik az oktatási rendszer 

teljesítménye. Az iskolázottság, az iskolai végzettség és végső soron az iskolában elsajátítható 

kompetenciák meghatározzák az egyes ember helyét, helyzetét a társadalomban és különösen a 

munka világában. Napjainkban a globális és a hazai gazdaságpolitika egyaránt a 

munkahelyteremtést nevezi elsődleges prioritásának, és a lakosság felkészítése a munkaerő-

piaci kihívásokra hosszú ideje az Európai Unió egyik stratégiai célkitűzése. A nagyarányú 

munkanélküliség, valamint az iskolázottság kereseti hozamának és foglalkoztatási rátájának 

alakulása egyaránt felértékeli az oktatást és annak intézményeit. 

Az iskolarendszerű felnőttoktatás ebben az összefüggésben társadalmilag kiemelten fontos 

szerepet tölt be, hiszen egyrészt második, harmadik, sokadik esélyt biztosít azon tanköteles 

koron túli felnőttek számára, akik „rendes korban” nem tudtak, illetve nem akartak (alap vagy 

középfokú) iskolai végzettséget szerezni, másrészt hol kisebb, hol nagyobb mértékben szerepet 

játszik a társadalmi mobilitás elősegítésében. Az érettségi, mint iskolai végzettséget igazoló 

dokumentum, erősödő állásmegtartó és szűrő funkciója jelentősen fokozza az iskolarendszerű 

felnőttoktatás és különösen az érettségit adó oktatás iránti keresletet, amelyet feltehetően 

tovább növel majd a tankötelezettség felső korhatárának csökkentése. 

Az  Iskolánk Felnőttoktatási Intézményegysége a középfokú nevelés-oktatás pedagógiai 

szakaszában olyan felnőttek gimnáziumi oktatásával foglalkozik, akik tankötelezettségük 

idején nem tudtak vagy nem akartak érettségi vizsgát tenni vagy középiskolai végzettséget 

szerezni. 
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Célunk egyrészt az, hogy a középiskola elvégzésre és az érettségi vizsgára – az iskola 

típusának megfelelően – praktikus, az életben és a munkaerőpiacon is használható, „felnőttes” 

módon készítsük fel tanulóinkat, másrészt, hogy hasznos ismeretekkel, kompetenciákkal 

és az önálló tanulás képességével rendelkező, önmaguk tudásában megerősödött, az 

élethosszig tartó tanulás folyamatába bekapcsolható felnőtteket adjunk a magyar 

társadalomnak. 

 

Kiemelt feladatunk, hogy a munkájuk és családjuk mellett iskolapadba ülőket egyéni tanulási 

utak megteremtésével, az önálló tanulást segítő tanulási keretrendszer kialakításával, 

működtetésével és fejlesztésével és - ha erőforrásaink lehetővé teszik – személyre szabott 

módon segítsük, támogassuk a gimnáziumi tanulmányok során. 

A középiskola elvégzésére és az érettségire való felkészítés oktatói munkája mellett hangsúlyt 

helyezünk a tanulók nevelésére, személyiségük formálására, önfejlesztésük elősegítésére. 

Tanulóink elfoglaltságához igazodóan, esti-, és más sajátos munkarendű oktatást folytatunk. 

2. A felnőttoktatás sajátosságai  
 

A felnőttoktatás a „második esély iskolája”. Feladata az érettségi vizsga 

megszerzését célzó oktatás.  

Hallgatói: egyrészt a már munkahellyel rendelkező, dolgozó felnőttek, másrészt az alsófokú 

oktatásból, a nappali rendszerű középiskolákból, ill. a szakmunkásképzésből kikerült, gyakran 

még munkanélküli fiatalok. A végső cél mindkét esetben az érettségire való felkészítés, hisz az 

érettségi a továbbtanulás mellett egyre inkább a munkavállalásnak vagy a munkahely 

megtartásának is feltétele. Vannak, akik tizenévesen nem találják helyüket az oktatásban, 

később viszont pótolni akarják vagy pótolni kényszerülnek kimaradásukat, ezért a 

felnőttoktatásra szükség és igény van.  

Nem szabad elfelejtenünk, hogy a felnőttoktatásban résztvevők életformája, tanulási 

lehetőségei, hozott tudása, motiváltsága, iskolában töltött ideje döntően különbözik a nappali 

tagozatosokétól.  

Éppen ezért számolnunk kell a következőkkel: 

• a hallgatók tanulása jelentős részben az iskolai munkára szűkül; önálló tanulásra 

általában képtelenek (idő és képességek hiánya miatt egyaránt)  

• korábban szerzett ismereteik elhalványultak vagy nem is voltak  

• életkoruk miatt bizonyos képességek, készségek már nehezebben aktivizálhatók 

• az érettségi szükséges, de nem feltétlenül elégséges feltétele a munkavállalásuknak  

• a felnőttek általában az iskolában töltött időt csak a tanulás (érettségi) szempontjából 

hatékony tevékenységre hajlandók áldozni 
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A felnőttképzési tagozat lehetőséget kínál ugyan a kudarcok kompenzálására, újabb esélyt ad a 

továbblépéshez szükséges végzettség megszerzésére, és segít elkerülni a munkanélküliséget, de 

a kimenet, az érettségi nem testükre szabott feltételei miatt el is riaszthat sokakat.  

A képzési formák kialakítása ezekhez a felismerésekhez alkalmazkodik. A tagozat iránti 

„fogyasztói elvárás” az érettségire való eredményes felkészítés; minden más ennek rendelődik 

alá. Ebből következően tehát: 

 − Az oktatást tekintjük feladatunknak, 

 − Ennek minél színvonalasabban igyekszünk megfelelni, 

 − Tanárok és hallgatók ennek megvalósítására vállalnak kötelezettséget.  

3. Személyiségfejlesztés 
 

A személyiségfejlesztés célja:  

• reális önértékelés kialakíttatása,  

• értékismerő, „ön”vállaló magatartás,  

• közösségi léthez való alkalmazkodás képessége. 

 A személyiségfejlesztés feladata a tanítandó korosztály helyzete alapján oszlik meg:  

1. felnőttek  

• kialakultabb társadalom - és emberképpel rendelkeznek 

• a pálya- és párválasztás feltehetőleg már megtörtént  

• megkezdődött a társadalomba való beilleszkedésük  

2. fiatalabbak  

• túlkorosak a nappali gimnáziumi társaikhoz képest  

• családi és anyagi körülményeik gyakran rosszak  

• halmozott kudarcélmények érték őket eddigi életükben – mely az iskolához való 

viszonyukra is rávetül  

A személyiségfejlesztés feladatai ennek alapján:  

• a (további) személyiségtorzulások elkerülése, továbbá a reális önértékelés, az 

önmagukkal való szembenézés igényének kialakítása  

• az önálló, felelősségvállaló, döntésképes magatartás kialakítása  

• a társadalomba való beilleszkedés képességének kialakítása, zavarainak felismertetése. 

A személyiségfejlesztés részben a személyes kapcsolatokban, részben a közös tanulás-tanítási 

tevékenységben valósul meg. 
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A felnőttoktatási tagozat  

Leginkább a kudarcokat átélt, azokon elbukott tanulók felzárkóztatását szolgálja. Megadjuk az 

újrakezdés lehetőségét mindazoknak, akik valamely okból ezzel nem tudtak gimnazista 

korukban élni.  

Kiemelt céljaink, módszereink: 

• a szakórák célszerű, arányos, életkori sajátosságokat és ebből fakadó iskolán kívüli 

tevékenységeket figyelembe vevő megszervezése,  

• a hallgató képességeinek, lehetőségeinek megfelelő tagozat kiválasztásának segítése  

• esetleges átirányítás a megfelelő tagozatra, 

• a szintrehozó órák arányának növelése,  

• a tantárgyak életkorhoz, élettapasztalathoz alkalmazott tanítása,  

• fölzárkóztató foglalkozások (korrepetálás, egyéni foglalkozás)  

• a speciális nevelési igényű (dislexiás, disgraphiás, discalculiás, illetve autista) tanulók 

fölvétele, továbbhaladásának segítése, 

• a kommunikációs képességek fejlesztése, a pályaorientáció segítése, − fiatalabbak 

esetében a szülőkkel való együttműködés. 

4. Gyermek- és ifjúságvédelem  
 

A nappali rendszerben használt irányelveket alkalmazzuk. 

5. Közösségek kialakulása, fejlődése, együttműködés és 

kapcsolattartás:  
 

A felnőttoktatási tagozaton az együttműködés döntően a tanítás-tanulás kölcsönös 

tevékenységében zajlik. A kölcsönösség a mindkét felet megillető emberi tiszteletben nyilvánul 

meg. Ugyanakkor a tanulás során a tanuló joga és felelőssége, hogy a tantervi anyagot 

elsajátíthassa; a tanítás során a tanár kötelessége, joga és felelőssége, hogy a tantervi anyag 

elsajátítását segítse. Az osztályfőnök feladata – az adminisztratív teendők mellett – az 

osztályközösség összetartása. Az osztályok részéről a közösséget az osztálybizalmi képviseli, 

aki elsősorban az osztályfőnökhöz, illetve a szaktanárokhoz, indokolt esetben a 

tagozatvezetőhöz fordulhat az osztály képviseletében. A felnőttoktatási tagozat jellegének 

megfelelően, hallgatóink ügyeikben önállóan, saját maguk jogosultak eljárni. A szülők 

lehetősége, hogy érdeklődjenek gyermekük előmenetele iránt, de nagykorú hallgatóink 

esetében az iskola felvilágosítással csak a hallgatónak tartozik. 
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A felnőttoktatási tagozat a beiratkozó tanulók tekintetében jelentős különbségeket mutat: 

életkorban, élettapasztalatban, világlátásban, családi állapotban, előképzettségben, anyagi 

helyzetben, társadalomban betöltött szerepben. 

A felnőtt életkor miatt kisebb az igény, a délutáni tanítási rend és a felnőtt életforma miatt 

kevesebb a lehetőség a közösségi életforma szervezésére, mint a nappali tagozaton. A 

közösségek önszerveződő módon alakulnak, ebbe az iskola csak az autonóm személyiség 

tiszteletben tartásával avatkozhat be. Így a közösségfejlesztés alapvetően a tanulmányi 

tevékenységhez kötődik. A közösségalakítás és -formálás kerete az osztály, lehetősége a tanítási 

óra, illetve a tanórán kívüli foglalkozások.  

Céljai: 

• a közösségbe való tartozás tudatosítása, öröme  

• a közösségbe való tartozás felelőssége (empátia, tolerancia, segítő szándék)  

• a közösségbe való tartozás méltósága (viselkedés- és vitakultúra)  

A 12. évfolyamon évfolyamszinten szerveződő fakultáció és az egyes szaktárgyakhoz 

esetlegesen kapcsolódó felzárkóztató, korrepetáló alkalmak, valamint szakkörök lehetőséget 

adnak az azonos érdeklődés, illetve azonos kudarcok alapján szerveződő „szakmai közösségek” 

kialakítására. A közösségi élet egyéb formái (szabadidős tevékenységek) az osztály sajátos 

igényei, a tanárokkal kialakuló személyes kapcsolat függvényében alakulnak. 

6. Diákok, Hallgatók csoportjai, közösségei: 
 

A felnőttoktatási tagozaton a felnőttoktatásra beiratkozott valamennyi hallgató alkotja a 

hallgatók csoportját. Egy osztály hallgatói az osztály közösségi életének szervezésére, a 

hallgatók tanulmányi munkáját segítő tevékenységre, az osztályban tanulók érdekeinek 

képviseletére osztálybizottságot hozhatnak létre. Az osztálybizottság élén az osztálybizalmi áll. 

Az osztálybizalmi az osztály érdekképviseletét az osztályfőnök segítségével, illetve 

közvetítésével érvényesíti. Amennyiben ez sikertelen, a tagozatvezetőhöz fordulhat. Az egész 

tagozatot érintő kérdésekben a tagozatvezetőnél kezdeményezheti az osztálybizalmiak 

gyűlésének összehívását. A hallgatók az osztályfőnöknél adnak hangot gondjaiknak, illetve 

tesznek javaslatot a problémák megoldására.  

 

A hallgatók tájékoztatásának formái: 

• osztályfőnökök útján,  

• osztálybizalmik útján,  

• az iskolai információs rendszer révén. 
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7. Esélyegyenlőség  
 

A tantestület minden tagja felelős azért, hogy tisztában legyen az egyenlő bánásmódra és 

esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokkal, biztosítsa a diszkriminációmentes oktatást, 

nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjon minden alkalmat, hogy az 

esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteit bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyen. A 

tantestület minden tagjának felelőssége továbbá, hogy az esélyegyenlőség sérülése esetén 

jelezze azt az intézmény vezetőjének. Minden, az intézménnyel szerződéses viszonyban álló, 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje az intézményi esélyegyenlőségi intézkedési 

tervet, és magára nézve is kötelezőként kövesse azt. 

Az ezen a nevelési területen kiemelten figyelembe veendő alapelvek megegyeznek a nappali 

tagozatnál megfogalmazottakkal! 

8. Az tanítási- tanulási folyamat fő szabályozói  
 

Az iskola, mint szervezet nem működhet világos, átlátható, megfogalmazott szabályok nélkül. 

A szabályrendszer két alappillére a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend, melyek 

megalkotásába, rendszeres „karbantartásába” és „üzemeltetésébe” bevonjuk valamennyi 

érdekeltet. Így a felnőttoktatási tagozat indulásával egy időben mind a két szabályzatban 

megjelennek a FELNŐTTOKTATÁS sajátosságait bemutató részek. Ezen túl a 2 dokumentum 

áttekintésébe, módosításába a tagozatra járó hallgatókat is bevonjuk. 

 Ebben a rohamosan változó korban az iskolának egyfajta stabilitást kell nyújtania. Törekszünk 

ennek biztosítására, többek között a személyi feltételek állandóságának megteremtésével, azaz 

lehetőségek szerint egy tanulóközösséget azonos pedagógusok oktatnak, nevelnek egy képzési 

szakaszon belül. E törekvésnek rendeljük alá az iskola működését is. 

Tevékenység formák összehangolása:  

A tanév munkája tehát három alapvető tevékenységi formából áll: tanítási (konzultációs) óra, 

otthoni felkészülés, számonkérés. A háromféle tevékenység egymással szerves egységet alkot: 

feltételei és kiegészítései egymásnak. A számonkérés évközi alkalmai (a negyedéves 

beszámolók) esetenként az egyéni foglalkozásra is lehetőséget adnak. Az emelt szintű 

érettségire való felkészítésként fakultációkat szervezünk. Az esti tagozat hallgatói kötelesek 

részt venni a kötelező tanórai foglalkozásokon, a beszámolókon, illetve vizsgákon. A 

házirendben meghatározott mértékű beszámoló vagy vizsga alapos indok nélküli elmulasztása 

esetén a hallgató tanulói jogviszonya megszűnhet, amennyiben a tanuló nem kérvényezte a 
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vizsgai- , beszámolói elhalasztását és azokat a meghatározott időben nem teljesítette. A 

választott fakultáción való részvétel kötelező.  

 

Időkeretek  

A tagozat hallgatói osztálykeretben folytatják tanulmányaikat, és élik iskolai életüket. Az esti 

tagozat heti három tanítási napon jár iskolába. Az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódva – igény 

és lehetőség szerint – felzárkóztató, korrepetáló alkalmak, illetve szakkörök szerveződnek a 

kötelező órák időkeretén felüli időben. A tagozaton a tanítás a délután, 15 óra után kezdődik és 

kb. 20 óráig tart, a tanórák hossza 40 perc. Az órák közötti szünetek hossza jellemzően 10 perc.  

9. Vizsgarend 
  

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint 

a tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó-, különbözeti-, pótló- és javítóvizsga) követelményeit, 

részeit és az értékelés szabályait a nevelőtestület az iskola pedagógiai programjában határozza 

meg.  

A tanulmányok alatti vizsgák szabályai: 

Tanulmányok alatti vizsgák  

• osztályozó vizsgák 

• különbözeti vizsgák 

• javítóvizsgák 

• pótló vizsgák 

• Kisvizsga a 11. évfolyamon történelemből (szóbeli), idegen nyelvből (írásbeli 

és/vagy szóbeli) 

• Kis érettségi a 12. évfolyamon magyarból (szóbeli) matematikából (írásbeli) 

• Felnőttoktatásban (írásbeli, szóbeli vagy más forma) negyedéves beszámolók 

Alkalmassági vizsga  

Alkalmassági vizsgát a tanuló felvételekor csak akkor kell előírnunk, ha az adott 

szakképzés részletes Szakmai és Vizsga Követelménye előírja.  

A vizsgaszabályzat célja: 

• A diákok tanulmányai alatt szervezett vizsgáinak lebonyolítási rendje. 

A vizsgák lebonyolításának rendje:  

A tanulmányok alatti vizsgák követelményeit az Nkt. 64-72.§ -ai szabályozzák: 
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A tanulmányok alatti vizsgák minimum követelményeit minden képzési típusra, évfolyamra 

és tantárgyra vonatkozóan, a mindig az aktuális tantervi követelmények határozzák meg. 

Ezek a követelmények terjedelmi okok miatt, a Pedagógiai Program részét képző CD 

mellékleten állnak rendelkezésre. A minimum követelményeket minden tanév elején 

aktualizáljuk.  

A követelmények nyilvánosságra hozatala: 

• a követelményeket a tanév eleji áttekintés után, de legkésőbb a következő vizsga előtt 1 

hónappal nyilvánosságra hozzuk 

• a követelmények mindenki számára elérhetők az iskola Facebook oldalán 

• megtekinthető a CD melléklet anyaga a könyvtárban rendelkezésre álló számító 

gépeken is 

• az érintett tanulókat a szaktanárok a számukra aktuális követelményekről személyesen 

is tájékoztatja, útmutatást adnak a megfelelő felkészüléshez 

 

Félévenkénti osztályozó vizsgák, év végi javító-, osztályozó – vizsgák, különbözeti 

vizsgák: 

• a vizsgák időpontjai a tanév elején a „Tanév helyi rendjében” időben megismerhető, 

tehát a tanulók számára megfelelően tervezhető 

• a minimum követelményeket a szokásos módokon, időben ismertté tesszük 

• a vizsgakötelezettségekre a tanulókat konkrét, személyre szabott értesítő levélben 

emlékeztetjük 

• a vizsgák előtt minden tanár köteles konzultációs lehetőséget biztosítani 

 

Negyedéves beszámolók az esti rendszerben 

• a négy beszámoló időpontja a tanév elején a „Tanév helyi rendjében” időben 

megismerhető, tehát a tanulók számára megfelelően tervezhető 

• a beszámolók részletes beosztását általában 3 héttel a vizsgaidőszak kezdete előtt 

ismertetjük a hallgatókkal (hirdető táblák, tanárok, Facebook) 

• a beszámolók részletes követelményeit is az előzőekhez hasonlóan 3 héttel előbb 

ismertté tesszük 

 

    Beszámolók formái lehetnek – a szaktanár döntésének megfelelően: 

• írásbeli dolgozat, teszt 

• szóbeli felelet 

• otthoni dolgozat, feladatlapok megoldása egyénileg 

• projektmunka, csoportmunka 

• megajánlott jegy is lehet- egyéni mérlegelés következtében- az évközi kiemelkedő 

teljesítmény vagy tanulmányi verseny eredményének figyelembevételével 

A tanulmányok alatti vizsga vizsgabizottsága (Javító- különbözeti- vagy osztályozó 

vizsgán): 
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A vizsgabizottság minden esetben minimum 3 fős: 

• A vizsgabizottság elnöke felel a vizsga szakszerű és törvényes megtartásáért, a 

vizsgabizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság munkáját, a vizsgát az 

igazgató készíti elő. 

• Az igazgató (tagozatvezető) felel a vizsga törvényes előkészítéséért és zavartalan 

lebonyolítása feltételeinek megteremtéséért. 

• A kérdező tanár csak a vizsga tárgya szerinti tantárgynak megfelelő szakos tanári 

végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező pedagógus lehet. 

• A vizsga a nappali tagozaton 8 óra előtt nem kezdődik el, és legfeljebb 17 óráig 

tarthat. 

• A vizsga a felnőttoktatás sajátosságaihoz igazodva 12 óra előtt nem kezdődik el, 

és legfeljebb húsz óráig tarthat. 

• A vizsgák menetét és eredményét a megfelelő forma nyomtatványokon 

(vizsgajegyzőkönyveken) rögzíteni kell 

 

Az írásbeli vizsga menete 

• Az írásbeli vizsgán a vizsgafeladat megoldását valamilyen rögzített módon, a 

vizsga befejezését követően a vizsgáztató tanár által javítható formában kell 

elkészíteni (pl. dolgozat, teszt, számítástechnikai program).  

• A vizsgateremben az ülésrendet a vizsga kezdetekor a vizsgáztató tanár úgy köteles 

kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, és ne segíthessék. 

• A vizsgázóknak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. 

• Az írásbeli vizsgán csak a vizsgát szervező iskola bélyegzőjével ellátott lapon, 

feladatlapokon, tétellapokon (a továbbiakban együtt: feladatlap) lehet dolgozni. A 

rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát tintával (golyóstollal) kell 

elkészíteni.  

• Az íróeszközökről és az iskola helyi tanterve alapján a vizsgához szükséges 

segédeszközökről a tanuló maga köteles gondoskodni; azokat egymás között a 

vizsgázók nem cserélhetik. 

• A vizsgázó az írásbeli válaszok kidolgozásának megkezdése előtt mindegyik átvett 

feladatlapon feltünteti nevét, a vizsganap keltét, a tantárgy megnevezését. Vázlatot, 

jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet készíteni. 

• A vizsgázónak az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

maximális idő vizsgatantárgyanként hatvan perc, 

• Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a 

rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 

A köznevelési törvény 68.§.(4.) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az igazgató 

engedélye alapján 

a) az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc 

perccel meg   

kell növelni, 

b) lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt 

használja, 

c) engedélyezni kell, hogy írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen. 

• Ha a vizsgáztató tanár az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a 

vizsgázó feladatlapját, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, továbbá az 
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elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a vizsgázónak, aki folytathatja az 

írásbeli vizsgát. A vizsgáztató tanár a szabálytalanság tényét és a megtett 

intézkedést írásban jelenti az igazgatónak. 

• Az igazgató az írásbeli vizsga befejezését követően haladéktalanul kivizsgálja a 

szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést.  

• Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról fel nem róható okból elkésik, távol marad, a 

megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné 

 

a) az igazgató - ha ehhez a feltételek megteremthetőek - hozzájárulhat ahhoz, hogy az adott  

vizsganapon, vagy a vizsgázó és az intézmény számára megszervezhető legközelebbi 

időpontban a vizsgázó pótló vizsgát tegyen, 

b) a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott 

válaszokat  

értékelni kell. 

• Ha a vizsgázó az írásbeli vizsgáról felróható okból elkésik, távol marad, vagy a 

vizsgáról engedély nélkül eltávozik, az adott vizsgatantárgyból javítóvizsgát tehet 

az igazgató által meghatározott időben.(ez csak osztályozó vizsga esetén 

alkalmazható!) 

• Az írásbeli vizsga feladatlapjait a vizsgáztató tanár haladéktalanul kijavítja, a 

hibákat, tévedéseket a tanuló által használt tintától jól megkülönböztethető színű 

tintával megjelöli, röviden értékeli a vizsgakérdésekre adott megoldásokat. 

• Ha a vizsgázó a vizsga során szabálytalanságot követett el, az igazgató és két 

másik - a vizsgabizottság munkájában részt nem vevő - tanárból álló háromtagú 

bizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő döntést 

hozhatja: 

 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítja, és 

az  

érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott vizsgatantárgyból a vizsgázót javítóvizsgára utasítja. 

• A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést és annak indokait határozatba 

kell foglalni. 

A szóbeli vizsga menete 

• A vizsgázónak legalább tíz perccel korábban meg kell jelennie a vizsga helyszínén, 

mint amely időpontban az a vizsgacsoport megkezdi a vizsgát, amelybe 

beosztották. 

• A vizsgateremben, egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat. 

• A szóbeli vizsgán a vizsgázó vizsgatantárgyanként húz tételt vagy kifejtendő 

feladatot, és kiválasztja a tétel kifejtéséhez szükséges segédeszközt. Az egyes 

tantárgyak szóbeli vizsgáihoz szükséges segédeszközökről a vizsgáztató tanár 

gondoskodik. 

• A vizsgázó útbaigazítás és támogatás nélkül, önállóan felel, de ha elakad, a 

vizsgabizottság tagjaitól vagy a vizsgáztató tanártól kaphat segítséget. A vizsgázók 

a vizsgateremben egymással nem beszélgethetnek, egymást nem segíthetik. 

• Minden vizsgázónak vizsgatantárgyanként legalább harminc perc gondolkodási 

időt kell biztosítani a felkészülésre. A felkészülési idő alatt a vizsgázó jegyzetet 

készíthet, de gondolatait szabad előadásban kell elmondania. 
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• Egy-egy vizsgatantárgyból a feleltetés időtartama tizenöt percnél nem lehet több. 

A vizsgabizottság tagjai a tétellel kapcsolatosan a vizsgázónak kérdéseket tehetnek 

fel, ha meggyőződtek arról, hogy a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte vagy a tétel 

kifejtésében elakadt. A vizsgázót nem szabad félrevezetni, gondolkodásában, a 

tétel kifejtésében megzavarni. A vizsgázó a tétel kifejtésében akkor szakítható 

félbe, ha a rendelkezésére álló idő letelt. 

• Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy 

alkalommal póttételt húzat vagy pótfeladatot biztosít részére. 

• A köznevelésről szóló törvény 71.§.(4.) bekezdése alapján a vizsgázó kérésére, az 

igazgató engedélye alapján 

 

a) a harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, 

b) engedélyezni kell, hogy a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tegyen. 

• Ha a vizsgázónak a köznevelési törvény 68.§.(4.) bekezdése alapján 

engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga 

írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két vizsgatételt kell húznia és kifejtenie. A 

felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt tételenként kell 

számítani. A vizsgázó kérésére a második tétel kifejtése előtt legfeljebb tíz perc 

pihenőidőt kell adni, amely alatt a vizsgázó a vizsgahelyiséget elhagyhatja. 

• Ha a vizsgázó a szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz, a vizsgatétel kihúzása 

után külön helyiségben, vizsgáztató tanár mellett készíti el dolgozatát. A dolgozat 

elkészítésére harminc percet kell biztosítani. A dolgozatot a vizsgázó vagy a 

vizsgázó kérésére a vizsgáztató tanár felolvassa. 

• Ha a szóbeli vizsgán a vizsgázó szabálytalanságot követ el, vagy a vizsga rendjét 

zavarja, a vizsgabizottság elnöke figyelmezteti a vizsgázót, hogy a szóbeli vizsgát 

befejezheti ugyan, de ha szabálytalanság elkövetését, a vizsga rendjének 

megzavarását, a vizsgabizottság megállapítja, az elért eredményt 

megsemmisítheti. A figyelmeztetést a vizsga jegyzőkönyvében fel kell tüntetni.  

 

Gyakorlati vizsga: 

A gyakorlati vizsgafeladatokat az iskola igazgatója legalább 2 hónappal a vizsga előtt 

jóváhagyja és a szokásos módon tájékoztatja az érintetteket. 

• a vizsgabizottság elnöke a vizsga kezdete előtt meggyőződik a vizsgához 

szükséges személyi-, tárgyi feltételekről 

• Az elnök tájékoztatja a résztvevőket a feladatokról és a követelményekről 

• előre meghatározott idő áll a rendelkezésre a feladat végrehajtásához, melybe 

a tájékoztatás ideje nem számít bele 

• a gyakorlati vizsgarészeket, majd a vizsgát érdemjeggyel kell értékelni és a 

megfelelő módon jegyzőkönyvben rögzíteni 

A vizsgaszabályzat hatálya kiterjed az intézmény azon tanulóira, aki(t) 

• osztályozó vizsgára jelentkezik 

• a nevelőtestület határozatával osztályozóvizsgára utasított 

• a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasított 

• más intézményből átvételüket kérik az intézménybe, az intézmény igazgatója 

által különbözeti vizsga letételére utasított 

Vizsgák iratkezelési rendje 

   Az írásbeli vizsgák dokumentumait egy naptári évig őrizzük. 
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A vizsgák értékelési és minősítési rendje 

5 fokú osztályozási skálát használunk, ajánlott követelményei írásbeli tantárgyi 

vizsgáknál: 

0 - 33 % 1 

34 - 50 % 2 

51 - 75 % 3 

76 - 89 % 4 

90 - 100 % 5 

Az 5 fokú osztályozás ajánlott követelményei szóbeli feleltetésnél 

• 5 /jeles/:  

kiválóan, önállóan, esetleg kisebb segítő kérdésekkel előadott ismeretanyag,logikusan 

és hiánytalanul megadott válaszok, 

• 4 /jó/:   

összefüggően, jól felépített és előadott ismeretanyag, az összefüggések kishányadára a 

tanuló csak tanári segédlettel emlékszik, 

• 3 /közepes/: 

akadozva előadott ismeretanyag, a tanuló összefüggő feleletre nem képes, 

a tények többségét felsorolja, az összefüggések kisebbik hányadát segítő kérdések 

alapján felismeri a tanuló, 

• 2 /elégséges/:  

nehézkesen és igen hiányosan előadott ismeretanyag, a tények többségét segítő 

kérdésekre fel tudja idézni, de azokat rendszerezni, magyarázni,közöttük 

összefüggéseket feltárni nem képes a tanuló, 

• 1 /elégtelen/: elfogadhatatlan, igen hiányos tartalom, a tények ötven %-át sem tudja még 

segítő kérdésekre sem felidézni a tanuló 

Az osztályzatok mellett fontosnak tartjuk a személyre szabott szóbeli vagy írott szöveges 

értékelést! 

Év végi vizsgák minimum követelményei 

A részletesen kidolgozott, folyamatosan a tantervi változások hatására ellenőrzött, 

karbantartott, de az állandó változás és terjedelem miatt mind a nappalié, mind a felnőtté egy 

CD mellékleten és az iskola belső meghajtóján elérhető. 

10.  Tanulók felvétele, átvétele  
 

Törekszünk arra, hogy az iskolánkba való jelentkezést megelőzően minél alaposabb 

tájékoztatást adjunk gimnáziumunk céljairól, programjáról, képzési rendszeréről. Remélhetően 

így csökkenthető azon iskolai kudarcok száma, melyek az egyéni elképzelések és az iskolai 

pedagógiai program eltéréséből adódnak. 
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FELVÉTEL A FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATRA  

A felvétel az általános iskolai, magasabb évfolyamok esetén középiskolai bizonyítvány alapján 

történik. Feltétele az előző évfolyam(ok)ról szerzett eredményes bizonyítvány, melyben az 

iskola helyi tanterve szerinti tantárgyak szerepelnek.  

Konkrétan: − a 9. évfolyamra az általános iskola 8. évfolyamának eredményes elvégzését 

igazoló bizonyítvány − magasabb gimnáziumi évfolyamokra az előző évfolyam eredményes 

elvégzését igazoló középiskolai bizonyítvány. − Szükség esetén az igazgató előírhatja 

különbözeti vizsga letételét egyes tárgyakból. Megtagadható a felvétel, ha a jelentkező már 

korábbi két alkalommal beiratkozott (szerepel a tanulói nyilvántartásban) azonos évfolyamban, 

de tanulmányait a hallgatónak felróható okból nem fejezte be. Ebben az esetben a tanuló csak 

akkor vehető fel, ha a Térítési- díjra, Tan- díjra vonatkozó szabályok szerint a tanuló vállalja a 

megfelelő díj szabályos befizetését.  

A felvétel és az átvétel helyi szabályai 

A szülő a szabad iskolaválasztás jogán gyermekét bármikor átírathatja másik iskolába. 18 év 

feletti tanuló önállóan kérvényezheti átvételét, felvételét. 

A felvétel és az átvétel helyi szabályozásának alapja: 

• az osztályok száma az évfolyamon 

• az osztályok létszáma 

• a választott/ tanult idegen nyelv 

• az alap/ emelt óraszámú tantárgyak 

• különleges bánásmódot igénylő tanulók esetén: a személyi, tárgy feltételek megléte, a 

fejlesztés lehetőségének biztosítása 

 

Átvételi eljárás rendje 

A felnőttoktatási tagozatra – indokolt esetben – tanév közben is átvehető hallgató: − saját 

osztályokból, képzési forma váltása esetén, − nappali tagozatról, − más felnőttoktatási 

intézményből.  

Az igazgató a szempontokat mérlegelve dönt a tanuló átvételéről.  

Az elutasításról az iskola, írásban értesíti a tanuló képviselőjét, felhívja a figyelmet a döntés 

elleni jogorvoslati lehetőségre. 

Ha az átvett tanuló iskolájának pedagógiai programja lényegesen eltér iskolánkétól, a tanuló 

különbözeti vagy osztályozó vizsgára kötelezhető. A felzárkóztatáshoz segítséget biztosítunk, 

a vizsga letételéhez szükség esetén türelmi időszakot biztosítunk. 

A vizsga jellegéről, módjáról, időpontjáról az intézmény vezetése a szülőt/ tanulót az 

átvételkor írásban értesíti. 
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Különbözeti vizsgát azoknak az átvett tanulóknak kell letenniük, akik nem rendelkeznek 

valamely tantárgy adott évfolyamának záró-eredményével, vagyis abból a tantárgyból nem 

teljesítették a Pedagógiai programunk által előírt tanulmányi kötelezettségüket. A különbözeti 

vizsgát az osztályozó vizsga szabályai szerint kell megszervezni és lebonyolítani. Az iskola a 

vizsgára való sikeres felkészülés érdekében egyéni segítségnyújtást, türelmi időt biztosít az 

átvett tanulóinak. Ennek módját és mértékét egyéni mérlegelés alapján az igazgató határozza 

meg. 

Előzetes tudás beszámítása az átvételkor, beiratkozáskor 

9. évfolyamba felvétel:  

- befejezett 8. évfolyamos bizonyítvány bemutatásával 

- évismétlésre kötelezett 9. évfolyamos bizonyítvány bemutatásával 

10. évfolyamba átvétel:  

- elvégzett 9. évfolyami bizonyítvány bemutatásával (különbözeti vizsga szükség esetén!) 

- évismétlésre kötelezett 10. évfolyamos bizonyítvány bemutatásával  

- felnőtt gimnáziumba a 2-3 éves szakmunkásképzés befejezett bizonyítványaival 

(különbözeti vizsga szükség esetén!) 

11. évfolyamba átvétel:  

- elvégzett 10. évfolyami bizonyítvány bemutatásával (különbözeti vizsga szükség esetén!) 

- évismétlésre kötelezett 11. évfolyamos bizonyítvány bemutatásával  

- felnőtt gimnáziumba a 3 - 4 éves szakmunkásképzés befejezett bizonyítványaival 

(különbözeti vizsga szükség esetén!) 

12. évfolyamba átvétel:  

- elvégzett 11. évfolyami bizonyítvány bemutatásával (különbözeti vizsga szükség esetén!) 

- évismétlésre kötelezett 12. évfolyamos bizonyítvány bemutatásával  

Szakiskolát végzettek középiskolája (Szakközépiskola +2): 

11. (12.) évfolyamra felvétel:  

- befejezett szakmunkás tanulmányok és Szakmai vizsga bizonyítvány bemutatásával  

- előzőek mellett, ha hasonló iskola típusban évismétlésre kötelezett, a sikertelen év 

bizonyítványa  

12. (13.) évfolyamra átvétel:  

- befejezett szakmunkás tanulmányok és Szakmai vizsga bizonyítvány bemutatásával 

- a befejezett 11. évfolyam bizonyítványa bemutatásával  
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- előzőek mellett, ha hasonló iskola típusban évismétlésre kötelezett, a sikertelen év 

bizonyítványa  

A tanuló magasabb évfolyamra lépésének feltételei 

A tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott 

kerettantervekben „A továbbhaladás feltételei” c. fejezetekben, ill. a helyi tantervekben 

meghatározott követelményeket az adott évfolyamon minden tantárgyból teljesítette. 

A követelmények teljesítését a pedagógusok a tanulók év közben tanulmányi munkája, 

illetve eredményei alapján bírálják el. Minden évfolyamom, minden tantárgyból legalább az 

„elégséges” év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak, a továbbhaladáshoz. 

Ha a tanuló a tanév végén legfeljebb 3 tantárgyból (bármely 3 tárgy lehet, mely az adott 

évben a kötelező tantárgyai között szerepel) szerez „elégtelen” osztályzatot, javítóvizsgát 

tehet, ha mind a három tárgyból sikeres vizsgát tesz, akkor léphet a következő évfolyamra. 

Ha a tanuló a javítóvizsgán akár egy tárgyból elégtelen osztályzatot szerez, magasabb 

évfolyamba nem léphet, az évfolyamot megismételheti.  

A magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a 

tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: 

• Az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. 

• Az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi 

követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítette. 

• Nem írta meg a tantárgyanként előírt kötelező beszámoló dolgozatokat. 

• Magántanuló volt. 

• Nem teljesítette a negyedéves beszámolóit, ill. vizsgakötelezettséget a felnőttoktatásban. 

• A felnőttoktatásban, ha egy-egy tantárgy éves óraszámánál 50%-nál több a hiányzása. 

Az osztályozó és javító vizsgákhoz szükséges ”minimum követelmények” nyilvánosak és 

minden érintett számára időben és térben elérhetők.   

Érettségi vizsgatárgyak 

Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, amelyekből középiskola tanulóinak 

közép-vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola kötelezően vállalja 

Felmenő rendszerben az ágazati szakközépiskolai nappali és felnőttoktatási képzésnél 

választható középszintű vizsgatárgyak: Biológia – egészségtan, Földrajz,  

Emeltszintű vizsgatárgyak: Magyar nyelv és irodalom, Történelem, Matematika, Idegen nyelv  

Szabadon választható: Földrajz 
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Esti rendszerű osztályoknál: 

A középszintű érettségire kötelezően választható tantárgyak: Biológia, Földünk és 

környezetünk 

Emelt szintű érettségire felkészítések (szabadon választható): Magyar nyelv és irodalom, 

Történelem, Matematika, Idegen nyelv, Földrajz 

Szakiskolások középiskolájánál: 

Nincs szükség 5. választott tantárgyra: 

Szakmai érettségi végzettség lehetősége miatt. A 2011. évi CLXXXVII. törvény a 

szakképzésről 24§ (2) bekezdése értelmében: „Amennyiben a tanuló a négy kötelező 

közismereti érettségi vizsgatárgyból érettségi vizsgát tesz, a szakiskolában szerzett államilag 

elismert szakképesítést a tanuló kérésére középszintű érettségi vizsgának kell elismerni. 

(Ez a § 2017. évi érettségi vizsgán lép életbe először.) 

A középszintű érettségire szabadon választható tantárgyak: Biológia, Földrajz, 

Emelt szintű érettségire felkészítések (szabadon választható): Magyar nyelv és irodalom, 

Történelem, Matematika, Idegen nyelv, Földrajz 

Középszintű érettségi vizsga témakörei 

A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák esetében az érettségi vizsgára 

jelentkezés és megkezdésének feltétele a meghatározott mértékű közösségi szolgálat 

elvégzésének igazolása. Ez alól kivétel a felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga, 

illetve a sajátos nevelési igényű tanulók esete. 

A 9-12. évfolyam tanulmányainak lezárása kétszintű érettségi vizsgával történik. 

Tanulóink a 10. tanév végéig jelentkezhetnek a kiválasztott érettségi tantárgyakból emelt 

szintű felkészítésre. Az érettségire történő végleges jelentkezés, a tantárgyankénti szint 

megjelölésével, a 12.évfolyamon történik. 

Az írásbeli érettségi vizsgán közép- és emelt szinten egyaránt központilag előírt írásbeli 

tételsorokat kell megoldani, megválaszolni, kidolgozni. Az emelt szintű szóbeli tételek címét és 

részleteit az előírt témakörök és vizsgakövetelmények alapján központilag határozzák meg. 

A középszintű szóbeli tételek címét és részleteit az előírt témakörök és vizsgakövetelmények 

alapján a vizsgáztató szaktanár állítja össze. A tételek összeállításánál törekedni kell a 

változatos, a problémamegoldást ösztönző, egyértelmű megfogalmazásokra. A tételek 

elkészítésénél alkalmazni kell a helyi tantervben található követelményeket is. Az igazgató 

által megküldött tételsort a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá. 
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Az intézmény az alábbi érettségi tantárgyakból állított össze középszintű érettségi 

témaköröket: 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Történelem 

• Matematika 

• Idegen nyelv 

• Biológia 

• Földrajz 

 

Magyar nyelv és irodalom – középszintű érettségi témakörök   

1. Csokonai és a felvilágosodás 

2. Vörösmarty gondolati költeményei 

3. Petőfi tájlírája 

4. Arany János balladái 

5. Katona: Bánk bán 

6. Mikszáth új típusú emberábrázolása 

7. Ady Endre szerelmi költészete 

8. Babits Mihály ars poeticája 

9. Kosztolányi Dezső életműve 

10. József Attila tájlírája 

11. Radnóti Miklós versei a hazáról, emlékekről 

12. Örkény István: új műfaj és ábrázolás 

13. Márai Sándor alkotásai 

14. Balassi Bálint költészete 

15. Madách Az ember tragédiája- az eszmék szerepe 

16. Az európai irodalom alapvető hagyományai: antikvitás /Homérosz eposzai vagy 

Szophoklész Antigonéja 

17. Kortársaink – Kertész Imre Sorstalanság/ Szabó Magda Abigél vagy egy mai novella  

18. Az irodalom határterületei: megfilmesített irodalmi alkotások 

19. Móricz és a naturalizmus 

20. Elbeszélések a XX. század első felének világirodalmából 

21. egy szabadon választott színházi élmény vagy olvasott mű elemzése  

22. Kölcsey hazafias költészete 

 

Nyelvi témakörök 

1. Nyelvi jelek 

2. A kommunikáció tényezői 

3. A kommunikáció nem nyelvi formái 

4. A nyelvrokonság 

5. A nyelvemlékek 

6. A nyelvújítás 

7. A nyelv területi és társadalmi tagozódása 
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8. A tömegkommunikáció műfajai 

9. A morfémák 

10. Helyesírásunk alapelvei 

11. Szófajok 

12. Az egyszerű mondat 

13. A szóalkotás módjai 

14. A szöveg egysége és felépítése 

15. A hivatalos stílus 

16. A retorika alapjai, az érvelés 

17. A retorika alapjai 

18. Egynyelvű szótárak 

19. A képszerűség eszközei 

20. A szöveg grammatikai kapcsolóelemei 

21. A publicisztikai stílus 

22. A nyelv és gondolkodás 

 

 Történelem – középszintű érettségi témakörök 

I. Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 

Magyarország Károly Róbert és Nagy Lajos korában 

A nagy földrajzi felfedezések 

II. Népesség, település, életmód 

Az első ipari forradalom 

A dualizmus korának társadalma 

Mindennapi élet a Kádár-korszakban 

III. Egyén, közösség, társadalom 

A középkori Magyar Királyság megteremtése 

A reformkor 

A kiegyezés  

A sztálini diktatúra 

IV. Modern demokráciák működése 

Az athéni demokrácia 

Az amerikai függetlenségi háború 

A kommunista diktatúra Magyarországon 

 

V. Nemzetközi konfliktusok és együttműködés 

A XV. századi Magyarország nemzetközi konfliktusai 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
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Az I. világháború 

A Rákóczi-szabadságharc 

 

VI. Politikai intézmények, eszmék, ideológiák 

A II. világháború és a fasiszta ideológia 

A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 

Erdély aranykora 

A reformáció 

Matematika - középszint érettségi témakörök   

Javasolt szóbeli témakörök: 

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

1.1 Halmazok 

1.1.1 Halmazműveletek 

1.1.2 Számosság, részhalmazok 

1.2 Matematikai logika 

1.2.1 Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

1.3 Kombinatorika 

1.4 Gráfok 

2. Számelmélet, algebra 

2.1 Alapműveletek 

2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.2.1 Oszthatóság 

2.2.2 Számrendszerek  

2.3 Racionális és irracionális számok 

2.4 Valós számok 

2.5 Hatvány, gyök, logaritmus 

2.6 Betűkifejezések 

2.6.1 Nevezetes azonosságok  

2.7 Arányosság 

2.7.1 Százalékszámítás 

2.8 Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek 

Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 

Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek  

Magasabb fokú egyenletek 

Négyzetgyökös egyenletek 

2.8.2 Nem algebrai egyenletek 

Abszolútértékes egyenletek 

Exponenciális és logaritmikus egyenletek 

Trigonometrikus egyenletek 

2.8.3 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek 

3. Függvények, sorozatok 

3.1 A függvény 

3.2 Egyváltozós valós függvények 
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3.2.1 A függvények grafikonja, függvénytranszformációk  

3.2.2 A függvények jellemzése 

3.3 Sorozatok 

3.3.1 Számtani és mértani sorozatok 

3.3.2 Kamatos kamat, járadékszámítás 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

4.1 Elemi geometria 

4.1.1 Térelemek 

4.1.2 A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

4.2 Geometriai transzformációk 

4.2.1 Egybevágósági transzformációk 

Síkban  

4.2.2 Hasonlósági transzformációk 

4.3 Síkbeli és térbeli alakzatok  

4.3.1 Síkbeli alakzatok 

Háromszögek 

Négyszögek 

Sokszögek 

Kör 

4.3.2 Térbeli alakzatok 

4.4 Vektorok síkban és térben 

4.5 Trigonometria 

4.6 Koordinátageometria 

4.6.1 Pontok, vektorok 

4.6.2 Egyenes 

4.6.3 Kör 

4.7 Kerület, terület 

4.8 Felszín, térfogat 

5. Valószínűség számítás, statisztika 

5.1 Leíró statisztika 

5.1.1 Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 

5.1.2 Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

5.2 A valószínűség számítás elemei 

Idegen nyelv - középszintű érettségi témakörök   

A javasolt idegen nyelvi szóbeli témakörök a lehetséges szisztémákkal: 

1. Személyes vonatkozások, család 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Személyes tervek 

2. Ember és társadalom 

A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 
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3. Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a 

természet megóvásáért? 

Időjárás 

4. Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka világa 

Diákmunka, nyári munkavállalás 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6. Életmód 

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az 

egészség megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

Kulturális események 

8. Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai 

9. Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Biológia - középszintű érettségi témakörök 

1. Bevezetés a biológiába 

1. A biológia tudománya 

2. Az élet jellemzői 

3. Fizikai, kémiai alapismeretek 

4. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

5. Az anyagcsere folyamatai 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 

2. Az anyagcsere folyamatai 
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3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) 

3. Az egyed szerveződési szintje 

1. Nem sejtes rendszerek 

2. Önálló sejtek 

3. Többsejtűség 

4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak 

4. Az emberi szervezet 

1. Homeosztázis 

2. Kültakaró 

3. A mozgás 

4. A táplálkozás 

5. A légzés 

6. Az anyagszállítás 

7. A kiválasztás 

8. A szabályozás 

9. Szaporodás és egyedfejlődés 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 

1. Populáció 

2. Életközösségek (élőhelytípusok) 

3. Bioszféra 

4. Ökoszisztéma 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 

1. Molekuláris genetika 

2. Mendeli genetika 

3. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

4. A bioszféra evolúciója 

Földrajz - középszintű érettségi témakörök 

1. Térképi ismeretek 

1. A térképi ábrázolás 

2. Térképi gyakorlatok 

3. Az űrtérképezés 

2. Kozmikus környezetünk 

1. A Naprendszer kialakulása 

2. A Nap és kísérői 

3. A Föld és mozgásai 

4. Az űrkutatás és az emberiség 

3. A geoszférák földrajza 

1. A kőzetburok 

2. A levegőburok 

3. A vízburok 

4. A talaj 

5. A geoszférák kölcsönhatásai 

4. A földrajzi övezetesség 

1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 

2. A vízszintes földrajzi övezetesség 

3. A forró övezet 

4. A mérsékelt övezet 

5. A hideg övezet 

6. A függőleges földrajzi övezetesség 
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5. A népesség - és településföldrajz 

1. A népesség földrajzi jellemzői 

2. A települések földrajzi jellemzői 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 

1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 

2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 

3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 

4. A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 

5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, ország csoportok és országok 

1. A világgazdasági pólusok 

2. A világgazdaság peremterületei 

3. Egyedi szerepkörű ország csoportok és országok 

8. Magyarország földrajza 

1. A Kárpát-medence természet- és társadalom földrajzi sajátosságai 

2. Magyarország természeti adottságai 

3. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 

4. Hazánk nagy tájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 

5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalom 

földrajzi képe 

6. Magyarország környezeti állapota 

9. Európa regionális földrajza 

1. Európa általános természetföldrajzi képe 

2. Európa általános társadalom földrajzi képe 

3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 

4. Észak-Európa 

5. Nyugat-Európa 

6. Dél-Európa 

7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalom földrajzi képe 

8. Kelet-Európa természet- és társadalom földrajzi vonatkozásai 

10. Európán kívüli földrészek földrajza 

1. A kontinensek általános természet- és társadalom földrajzi képe 

2. Ázsia 

3. Ausztrália és Óceánia 

4. Afrika általános földrajzi képe 

5. Amerika 

11. A globális világproblémák földrajzi vonatkozásai 

1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 

2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 

3. A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 
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11.  HELYI TANTERV 

1. TANTERVI ALAPOK   

A választott kerettantervek megnevezése, jellemzői  

2018. szeptember 1-től 

22/2016. (VIII. 25.) számú EMMI rendelet 9. számú melléklet- Kerettanterv a 

szakgimnáziumok 9-12. évfolyama számára 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 12. számú melléklet- Kerettanterv a Felnőttoktatás 

középfokú nevelés - oktatás számára - Felnőttek gimnáziuma 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 13. számú melléklet- Kerettanterv a Szakiskolát 

végzettek középiskolája nevelés - oktatás számára (kezdete 2018.09.01.- 11. évfolyam – 12. 

évfolyam 2019.09.01-től kifutó jelleggel) 

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 15. számú melléklet- – Kerettanterv a 

szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára (12.-13.érettségire felkészítő évfolyamok) 

(2019.09.01-től) 

Tantárgyi tantervek 

• A megadott óratervek alapján jól látható az iskola által kötelezően oktatott, ill. a nem 

kötelező óraszámok terhére oktatott tantárgyak. Az óraszámok összeállításánál kiemelt 

szempontnak tekintettük a tanulók törvény által garantált maximális terhelhetőséget. 

• A helyi tantervek az érvényben lévő kerettantervek alapján készültek, elektronikus 

adatrögzítőn is megtalálhatóak. 

• A nappali tagozaton a helyi tantervek a következő dokumentumok alapján készültek: 

Bemeneti követelményként:  

- 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

- 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendeletet módosító 22/2016. (VIII. 25.) számú EMMI 

rendelet 9. számú melléklet- Kerettanterv a szakgimnáziumok 9-12. évfolyama 

számára 

Kimeneti követelményként: 

- az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (IV. 24.) OM rendelet  

• A felnőttoktatási tagozaton a helyi tantervek a következő dokumentumok alapján 

készültek: 

Bemeneti követelményként:  

- 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről 

és alkalmazásáról 

- 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet a Kerettantervek kiadásának és jogállásának 

rendjéről 12. számú melléklete a Felnőttoktatás középfokú nevelés - oktatás számára 

és a 13. számú melléklet a Szakiskolát végzettek középiskolája nevelés - oktatás 

számára (2019.09.01-től a 15. számú melléklet lép érvénybe) 

Kimeneti követelményként: 

- az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (IV. 24.) OM rendelet  

 

A kiválasztott tanterveket a Pedagógiai Program CD melléklete is tartalmazza! 

A szabadon tervezhető órakeret felhasználása az óratervekben található. 

http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/20160825_szakkozepiskola.docx
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2. ESTI MUNKARENDŰ OKTATÁS keretei:  

A felnőtt tanulók jelentős hányada korábbi iskolai tanulmányai során nem szerezte meg 

azokat a kompetenciákat, amelyek az önirányítású tanuláshoz szükségesek. Módszertan, 

tanulási önismeret és az önálló tanuláshoz szükséges magabiztosság hiányában fokozottan 

szükségük van a közoktatási intézmény segítségére, a részletes tanári magyarázatra, a 

rendszeres számonkérésre és arra, hogy egy osztályközösség tagjaiként, valódi iskolai 

környezetben tanuljanak meg tanulni.  

Az esti munkarendet a jogszabály a minimum óraszám megjelölésével határozza meg: „Az 

esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben 

a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerint kötelező tanórai foglalkozások legalább 

ötven százalékát ... el kell érnie.” (Nkt. 60.§ (8) bek.) Az iskolarendszerű gimnáziumi 

felnőttoktatás 9-12. évfolyama esetében a minimum óraszám 12,5 óra. A mi óraterveink a 

tantervi javaslatban ajánlott – gimnáziumi felnőttoktatásnál 17 óra/ hét, Szakiskolások 

középiskolája és a Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamainál 18/hét - 

kihasználásával készültek. A maximálisan felhasználható szavad sáv beépítésével a minimum 

megadott óraszám javaslatok mellé a felkészülési igények szerint terveztük be.  

 

Azonosító: F-G-E-9-12 Kód: FELN. GIM. E. 9-12. 

Érvényes: 2018. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben  

 

Esti rendszerű 

ÓRATERV 

 

Tantárgyak 

Heti óraszámok évfolyamonként 

9. évf. 
10. 

évf. 
11. évf. 12. évf. 

Magyar Irodalom 2+1 2+1 2 2 

Anyanyelv és kommunikáció 1 1 1 0,5+0,5 

Történelem és állampolgári ismeretek 1 1 1+1 2 

Etika - - 0,5 - 

Idegen nyelv  3 3+1 3 3+1 

Matematika 3+1 3 3+1 2+1 

Művészetek(Dráma és tánc) - - 0,5 1 

Fizika 1 1 1 1 

Földrajz 1 1 - +1 

Biológia 1 1 1 - 

Kémia 1 1 - - 

Informatika - - 1 1 

Osztályfőnöki (Osztályközösség-építés) 1 1 1 1 

A tanuló kötelező heti óraszáma 15 15 15 13,5 

A szabadsáv heti óraszáma 2 2 2 3,5 

A szabad sávból felhasznált heti óraszám 2 2 2 3,5 

A tanuló tényleges heti óraszáma 17 17 17 17 
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3. Felnőttoktatás  Gimnáziumi  tanterv 9-12.évf.  

 

Célok és feladatok  
 

A felnőttek középfokú iskoláinak feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek 

átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait 

és korábbi (általános iskolai, illetve megszakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és 

kiegészítve ezek eredményeit, valamint felkészítik a tanulókat – akik azzal még nem 

rendelkeznek – azoknak a szakmáknak a tanulására, amelyek nem igényelnek érettségit.  

A felnőttek középfokú iskolái így megteremtik az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeit.  

A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái közvetítik és 

továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási képességeket, az egész életen át tartó tanulás 

igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének érdekében. Alkalmat adnak a tanulók 

életvitelének, társadalmi létformáik és a világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésére. 

Lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai kudarcaik kompenzálására, a különböző forrású 

hátrányok ledolgozására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb 

fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak 

ismeretek rendszere, hanem ezzel együtt bevált megismerési-tanulási és cselekvési módszerek 

elsajátítási eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési 

műveletek kifejlesztője. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb, elméleti és konkrétabb, 

gyakorlati szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek 

létrehozására, különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás 

lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési 

lehetőségeinek biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába. Mindezek a 

felnőttek középiskolái kiemelt feladataihoz kapcsolódnak. 

 

 

 

 

 

 

A középszintű érettségire kötelezően választható 

tantárgyak: 

• Biológia, 

• Földrajz 

• Informatika 

Emelt szintű érettségire felkészítések (szabadon 

választható) 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Történelem  

• Matematika  

• Idegen nyelv  

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 
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1 
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 Felnőttek gimnáziuma 
 

1. az esti képzés óraszáma mindenütt minimum 50%-a a nappalinak 

2. a levelező képzés óraszáma pedig kevesebb mint 1/3-a a nappalinak (10–10,5 óra) 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

nappali 

(ifjúsági) 
esti levelező 

Anyanyelv/kommunikáció 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 0,5 0,5 

Magyar irodalom 3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 

Matematika 4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 2 2 

Idegen nyelv 

(angol/német) 
5 3 2 5 3 2 5 3 2 6 3 2 

Történelem, állampolgári 

ismeretek 
2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 

Fizika 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 

Biológia 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - 

Kémia 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - - - - 

Földrajz 2 1 0,5 2 1 0,5 - - - - - - 

Informatika  - - - - - - 1 1 0,5 1 1 0,5 

Etika - - - - - - 1 0,5 0,5 - - - 

Művészetek - - - - - - 1 0,5 0,5 1 1 0,5 

Osztályfőnöki 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 0,5 

Testnevelés 3 - - 3 - - 3 - - 3 - - 

Szabadon tervezhető  4 2 - 4 2 - 4 2 - 4 3,5 1,5 

Összesen: 32 17 10 32 17 10 32 17 10,5 32 17 10 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 
 

 

A felnőttek középiskolája 9−12. osztályának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, 

amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét, tekintetbe véve a tanulók 

élettapasztalatait és korábbi, általában kudarcos (általános iskolai, illetve megszakított 

középiskolai) tanulmányait. A felnőttek középiskolájának legfontosabb célja, hogy felkészítsen 

a sikeres érettségi vizsgára, az ehhez szükséges ismeretek, készségek, képességek 

elsajátításával. A különböző tudással érkezőket felzárkóztassa, és mindenkit eljuttasson az 

érettségihez elégséges minimumig, illetve lehetőleg annál is tovább. Ezzel a sikeres későbbi 

élet megalapozását, illetve a szakmatanulást, munkavállalást is segíti. A munkaerőpiacon 

sokkal jobb helyzetbe kerülnek a sikeres érettségit tett tanulók, és nemcsak a bizonyítvány, 

hanem a nagyobb tudás, a szükséges kommunikációs, szociális készségek és képességek 

megléte miatt is. Ennek belátása a legfontosabb motiváló erő lehet, a sokszor nehéz, nagy 

hiányosságokat bepótolni hivatott és komoly elvárásoknak megfelelő munkában. 

A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái fejlesztik a 

kommunikációs és a tanulási képességeket, az élethosszig tartó tanulás és az erre való igény 

kialakulása érdekében. Segítik a tanulókat életvitelük javításában, és a világban való 

tájékozottságuk továbbfejlesztésében. 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 

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

eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ezért törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közötti átmenetek 

létrehozására − különös tekintettel az érettségire, esetleg a felsőfokú továbbtanulás vagy a 

szakmatanulás lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly kap a problémamegoldó és a kreatív 

gondolkodás, ezzel párhuzamosan a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeit is 

biztosítja.  

Az életkori sajátosságokat, a korábban bejárt kudarcos tanulási utat, a szociális 

nehézségeket figyelembe kell venni, ennek megoldásában, ha lehet, segítséget adni, 

ugyanakkor elérni, hogy a tanulók felkészülten, sikeres érettségi vizsgát tehessenek. A képzés 

fontos területe a magyar nyelv és irodalom, hiszen az itt kialakított készségek és képességek, 

az e tárgyban megszerzett nyelvi, kommunikációs és műveltségbeli tudás nagyban segíti a többi 

tárgy tanulását, a sikeres vizsgák letételét. Fontos, hogy a tanulók számára világossá váljon, 

hogy az irodalmi (és a nyelvtani) ismeretek nemcsak az emberi kultúra fontos részei, hanem 

saját mindennapi életükben, emberi kapcsolataikban, konfliktusokban való eligazodásban is 

segítséget jelenthetnek.  

Ki kell alakítani a tanulókban az irodalom iránti igényességet, az iskola befejezése utáni 

önművelés igényét. Ezekkel összhangban képessé kell tenni őket az irodalmi alkotások elemző 

(esetleg kritikus) befogadására, a magyar és világirodalmi alkotások megbecsülésére, valamint 

az ezekkel kapcsolatos véleményeik szabatos megfogalmazására mind írásban, mind szóban. 

Fontos, hogy a véleményekben a személyességen túl az irodalomelméleti, -történeti 

tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vélemény megformáltságának 

színvonala minél magasabb legyen. 

A kerettanterv teljes mértékben épít a 9−12. osztály magyar nyelv és irodalom 

kerettantervére, ugyanakkor tekintetbe veszi, hogy ezeknek a tanulóknak eltérő életkoruk, 

élettapasztalataik és korábbi kudarcaik miatt más volt a tanulási útjuk, „felnőttesebb” az 

érdeklődési körük, illetve olyan hétköznapi problémákkal néznek szembe, melyekhez 
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kommunikációs és anyanyelvi segítséget igényelnek. Ez a tananyag kiválasztásában is 

megjelenik, illetve igazodik az eltérő órakeretekhez. Legfontosabb célként az érettségi jelenik 

meg, a tantervet, az anyagok szelektálását, a vizsgakövetelményeket ehhez igazítja. 

A tematikai egységeknél az óraszámoknál elkülönítjük a nappali (N), esti (E) és a 

levelező (L) forma óraszámait. Az esti és levelező forma esetében építeni kell az otthoni 

kiegészítő felkészülésre. Alapvetően ez azt jelenti, hogy az általános ismeretek átadása, illetve 

a műelemzés zajlik órai keretben, ezek elmélyítése, részletes információkkal való kiegészítése 

tanórán kívül, önálló felkészülés során zajlik. 

A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Az óraszámokat az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

9. évfolyam 

(36 hét) 

10. évfolyam 

(36 hét) 

11. évfolyam 

(36 hét) 

12. évfolyam 

(31 hét) 

Képzési forma N E L N E L N E L N E L 

Anyanyelv/ 

kommunikáció 

(heti óraszám) 

2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 0,5 0,5 

Magyar irodalom 

(heti óraszám) 
3 2 2 3 2 2 3 2 2 4 2 1 

Éves óraszám: 

anyanyelv 

(zárójelben: 

90%*) 

72 

(65) 

36 

(32) 

18 

(16) 

72 

(65) 

36 

(32) 

18 

(16) 

72 

(65) 

36 

(32) 

18 

(16) 

62 

(56) 

16 

(14) 

16 

(14) 

Éves óraszám: 

irodalom 

(zárójelben: 90%) 

108 

(97) 

72 

(65) 

72 

(65) 

108 

(97) 

72 

(65) 

72 

(65) 

108 

(97) 

72 

(65) 

72 

(65) 

124 

(111

) 

62 

(56) 

31 

(28) 

Szabad órakeret 

magyar nyelv és 

irodalomból: 

18 11 9 18 11 9 18 11 9 19 8 5 

* A tanulók teljesítményének mérése (be- és kimeneti egyaránt) az anyanyelvi óraszámoknál 

került elszámolásra. 

 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, 

illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók birtokolják a szóbeli 

és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok gyakorlati alkalmazására. Így 

segítve és megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros 

összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és 

igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy 

önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a 

különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. A szövegek önálló 

megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az 

alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból 

fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves 

egységben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. 

Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi 

megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák 

megismerését. E feladatát a magyar nyelv- és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések 
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és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál 

a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati 

felismeréseire egyaránt.  

A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a 

kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a mások közötti 

különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, 

az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.  

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése 

és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő 

megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a 

képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik 

a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat.  

Fontos, hogy az irodalomtanítás megőrizze az élményszerűséget, a felnőtt korú tanulók 

számára lehetőség nyíljon a saját élethelyzeteik és az irodalmi művekben felmerülő helyzetek, 

erkölcsi kérdések közötti kapcsolatok kifejtésére, megfogalmazására. 

Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényes és 

alkalmazható. Az érvelés, a vita tanításában-tanulásában is motiváló ereje van, ha 

össztársadalmi érdekeltségű, ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákat 

érintünk. Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszonyát mutatják be, ezek 

megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való 

tudatos viszony kialakításához. A kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes 

területe a szövegértés. Több nyelvi témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás 

kritikus nyelvi elemzésére, az információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére.  

A tantárgy tanításánál azzal is számolnunk kell, hogy az elektronikus 

információhordozók, a világháló térhódításának és napi használatának közegében élünk. E 

kihívás ugyanis jelentős erővel alakítja az anyanyelvi kultúrát, és hat az irodalomolvasás 

szellemi jelentőségére. A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az 

önálló adatgyűjtés módszerei; a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata 

mellett az internet kínálta lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is 

egyúttal a megfelelő információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, 

forrásjegyzék összeállítása, az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai 

normáinak ismerete és alkalmazása.  

A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a 

tananyagot (Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és 

dráma, Irodalom és kultúra) – a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek 

sorrendjének megállapításához. Az egyes anyagrészeknél figyelemmel kell lenni a csoport 

felkészültségére, előzetes ismereteire, és nem biztos, hogy mindig a legmagasabb elvárásoknak 

megfelelően kell tanítani az anyagot, érdemes a minimális és a maximális követelmények 

között az alkalmas szintet, mélységet megkeresni, szem előtt tartva az érettségi vizsgához 

szükséges ismereteket, fogalmakat, készségeket, képességeket. Ezek minimális mennyiségét a 

tanterv általában jelzi. 
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9–10. évfolyam 

 

A 9. évfolyamra a diákok rendkívül különböző tudással, tudáshiánnyal érkeznek, és tekintetbe 

kell venni a korábbi kudarcos tanulási utat is. Vagyis úgy kell haladni, hogy a felzárkóztatást, 

a közös szintre hozást is meg kell oldani. Nagyon fontos a motiváció kialakítása, illetve annak 

tudatosítása, hogy a tananyag olyan tudást ad, amelyet használni tudnak életbeli 

sikerességükhöz. A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv megismerésével 

kapcsolatos tevékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, befogadói 

érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél 

továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, olvasható írás, biztos, 

problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyamatos 

differenciálása és mélyítése; az értő hangos és néma olvasás, amely magában foglalja a 

különféle nyelvi szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és 

jelentésmódosító szerepükre való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását, az elemi 

feladatmegoldástól a beszélgetésen át az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe 

különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum és 

ismeretterjesztő), különféle hordozókon közzétett szövegek olvasása, illetve megértésének, 

értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével összefüggő, azt megelőző, 

illetve kísérő feladat az önálló jegyzet- és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatos saját vélemény. 

Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott, 

különböző korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 

formai megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert 

korszakok, művek máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák 

felidézésére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni tudják, például szövegek kapcsolatának és 

különbségének felismerésében, értelmezésében (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, 

utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése). A 

gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert 

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-

társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a 

beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás 

kialakítása, hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése, a 

hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és célokkal, a 

beszédpartnerek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, azonosítása. 

Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, 

nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a tanulók nyelvtani ismereteinek önálló 

alkalmazására a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megközelítésében. Cél az önálló 

kézikönyvhasználat mellett biztos helyesírású szövegek írása. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és 

helyesírási problémák megnevezésére, a hibák önálló javítására. 

Cél a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani 

ismeretek alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek 

értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut 

oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes – írott, audiovizuális, digitális 

környezetben megjelenő – szövegek jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs 

szándékok, technikák felfedezésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, 

jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) szövegalkotásra 

e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének 

teljesebb megértésére. 
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formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a 

kreatív írásban. 

A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés 

egy-egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. beszámoló, 

ismertetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó és képi) 

információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és felhasználására. 

Mind a magyar nyelv, mind az irodalomtanítás feladata az információ-felhasználás normáinak 

(pl. a források megjelölése, idézés) közvetítése. Elvárható önálló műelemzés készítése adott 

szempont/ok szerint. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Javaslat Bemeneti és kimeneti mérés 9. és 10. évfolyamon is. 

 

 

Magyar nyelv  

 

Tematikaiegység Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megértése, 

reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs 

partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs 

kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak 

érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló 

képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, 

kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a 

különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai 

feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 

szerepeinek (kontextus) megfelelően. A beszéd zenei eszközeinek, a 

nem verbális kommunikáció elemeinek értő használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- és 

beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek, a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 

szerepeinek (kontextus) megfigyelése. 

A kommunikáció kontextusának megértése, a célok meghatározásával a megfelelő 

kommunikációs eszközök megnevezése. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: az 

élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 

tömegkommunikációban. A kulturális kontextus megfigyelése, megértése. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az üzenetek 
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manipulatív szándékának felismerése. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi 

és képi kifejezési formái. Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

Iskolai és munkahelyi környezet beszédszituációi (állásinterjú, érdekérvényesítés, 

bemutatkozás stb.). A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő 

beszédhelyzetekben való jártásság, érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat, 

bíróság stb.). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

zaj, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel 

(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 

tömegkommunikáció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 

ismertetés, ajánlás). 

 

Tematikaiegység Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 12 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani 

ismeretek, és azok megfelelő használata az írott és szóbeli 

szövegalkotás folyamatában.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és mássalhangzók 

rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése. 

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji 

rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli 

viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok 

felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és 

összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, 

rendszerező áttekintése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött 

morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 
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Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. 

 

Tematikaiegység Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret 

N: 24 óra 

E: 10 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 

Olvasási stratégiák alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterüle

thez) 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika kialakítása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. Azon szövegtípusok gyakorlása, amelyekkel a 

diákoktalálkozhattak már, illetve találkozni fognak (bank, hivatal stb.). 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú 

és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése; elektronikus, 

internetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata. A 

szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtési technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és szöveg-

feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, 

adekvát alkalmazásuk. 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek megismerése, 

hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

Hivatali és vizsgaszituációknak megfelelő verbális viselkedés normáinak azonosítása, 

gyakorlása. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, az idézés szabályai. 

Az esszé és a tanulmány műfaji különbségei, az esszé jellemzői, az esszéírás folyamata. 

Néhány gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének, közlési szándékának 

megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés, 

álláshirdetés.) A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott dokumentumok, 

nyomtatványok megértése (banki, orvosi, önkormányzati, jogi). 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. fórum, blogbejegyzés írása, online regisztráció). 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen (önéletrajz, 

közösségi média). Az interneten való kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi oldalak, 

chat, regisztráció stb.). A munkahelyek által igényelt dokumentumtípusok elkészítése 

(önéletrajz, motivációs levél). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény, esszé, értekezés, tanulmány.  
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Tematikai egység Helyesírási ismeretek 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Az alapvető helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek 

adekvát használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok használata az iskolai és a 

mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Helyesírási alapelv, nyelvi norma. 

 

Tematikai egység A szöveg 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 
A szövegértési és szövegalkotási képesség hétköznapi szintje. Beszélt 

és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek azonosítása.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a 

gyakorlatban. A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem 

összetevőinek megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése a 

legjellemzőbb szövegtípusokon. A szövegelemző képességek 

fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak 

megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és írott szövegek szerepe, 

eltérő jegyei.  

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje. Szövegtípusok 

jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint. A legjellegzetesebb 

szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

Az írott és internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek megfigyelése, 

megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása. 

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szövegmondat, bekezdés, 

tömb, szakasz. Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, 

szövegfókusz, kulcsszó, cím). Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 

elektronikus; spontán, tervezett). Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

Tematikaiegység Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetestudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, nyelvi magatartás, nyelvi 

norma. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét 

szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust befolyásolja a 

beszélő, a kommunikációs helyzet, a megnyilatkozás célja.  

A megismert jelentéstani, stilisztikai, a szövegtani jelenségek 

felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi 

jelenségeinek megítélésében, a szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, 

stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, 

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). Stílusréteg (társalgási, tudományos, 

publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi). Stílushatás. 

Szókép (metafora, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői 

kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, hasonlat, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, 

oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni 

szóalkotás. 

Tematikai egység Jelentéstan Órakeret 
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N: 10 óra 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

Szókincs, világismeret. Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon 

értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott szövegalkotásban. 

Közmondások, szólások jelentésének és eredeti funkciójának 

ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése 

különböző beszédhelyzetekben. A mondat- és szövegjelentést 

meghatározó tényezők felismerése. 

A magyar szórend megváltoztatása és az üzenet jelentésváltozása 

közötti összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati körének 

megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában.  

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés. Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés. 

 

 

Irodalom 

 

Tematikai egység Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Irodalmi, filmes, zenei és képzőművészeti élmények. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismertetése, hogy az elemző és értelmező olvasás segíti az 

élmény- és tapasztalatszerzést; hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények és a tapasztalatszerzés 

forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény erősítése. Olyan 

ismeretek, szempontrendszerek közvetítése, amelyek segítségével a 

tanulók viszonyulni tudnak a műalkotásokhoz. Fogalmi keret 

felvázolása a műelemzéshez, művészet, műnem, műfaj alapvető 

kérdései, az egyes művészeti ágak elkülönítése, jellemzőik 

megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Nyelv, szépség, humor kérdései a művészetekben és az irodalomban. 

Jelek, jelrendszerek hasonlósága és különbözősége a művészetekben és a világban. 

Valóság és a képzelet összefüggései a műalkotásokban. 

A tér és az idő mint komponáló eszközrendszer. Tér az irodalomban, idő a képzőművészetben. 

A „termékeny pillanat” problémája. 

Rész és egész, ok és okozat szerepe a műalkotásokban és a világban. Az irodalmi nyelv teremtő 
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ereje. 

Szerző, mű, befogadó viszonya és egymásra való hatása többféle művészeti alkotásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, szépség, humor, valóság, képzelet, fikció, rész, egész, ok, okozat, 

szerző, mű, befogadó, megértés, művészeti ágak, műnemek. 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika 

és líra, római irodalom 

Órakeret 

N: 7 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 
Epikai és lírai művek. Elbeszélés és történet. Zeneiség, ritmus. Költői 

képek típusai.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák 

megismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása révén 

az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi alapműveltség 

építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok befogadása, 

értelmezése.  

Ismeretek/követelmények  

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy-egy szemelvény a görög lírából és  

prózaepikából. A szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.  

Szemelvények a római lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy műve. A római 

irodalom jellemző műfajai. 

Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  

‒ felismer és azonosít alapvető emberi magatartásformákat mitológiai történetekben és 

eposzokban;  

‒ véleményezi a horatiusi életelvek érvényességét;  

‒ megismer irodalmi alapformákat, műfajokat és motívumokat;  

‒ elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat; 

‒ felismeri a görög és római kultúra máig tartó hatását. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula, 

archetípus, toposz. 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és 

dráma 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, konfliktus. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 

értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 
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Ismeretek/követelmények  

Az antik görög színház jellemzői. 

Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a drámatörténetre.  

A tanuló 

‒ képes dialogikus mű olvasására, befogadására, értelmezésére; egy drámarészlet 

előadására; 

‒ felismer különféle magatartásformákat, konfliktusokat, értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek elemzésével, értékelésével fejlődik erkölcsi érzéke; 

‒ pontosítja a katarzis fogalmát; felismeri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak; 

‒ képes a műről szóló vélemények kritikus befogadására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis.   

 

Tematikai egység Világirodalom – Biblia 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása. Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/követelmények  

Szemelvények az Ószövetségből (a héber Bibliából)  

(pl. Teremtéstörténet; Káin és Ábel; A vízözön; Bábel tornya; József története, Mózes és a 

tízparancsolat; próféták; Jónás története; zsoltárok). 

Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú; Az 

irgalmas szamaritánus; a passió; Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy részlete). 

A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos kultúrában (pl. 

szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban). 

A tanuló 

‒ megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat, motívumokat; 

‒ tudja néhány közkeletű bibliai szólás, állandósult kifejezés eredetét és jelentését; 

‒ ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok (karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tartalmát; 

‒ tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok továbbélését a kultúrában;  

‒ ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai irodalomra és művészetre. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 

században (reneszánsz) 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Kötet, rím, rímképlet, lírai én, novella, reneszánsz. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 

magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 

fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás 

problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése 

(novella, szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/követelmények  

Szemelvények a 14-16. századi európai reneszánsz irodalomból. Az itáliai kora reneszánsz 

irodalomból: Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), Boccaccio: Dekameron (egy novella). 

A tanuló 

‒ tudatosítja a legfontosabb reneszánsz eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat;   

‒ Petrarca és Boccaccio néhány műve alapján megismerkedik a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival (kettősségek: tudós humanizmus és személyes élményanyag, 

illetve a szórakoztatás szándéka);  

‒ pontosítja ismereteit műelemzés alapján a novella műfajáról; felismeri a szonettformát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  

 

Tematikai egység Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

N: 3 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi 

emlékeinek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori 

írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének 

tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/követelmények  

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-

siralom. 

A tanuló 

‒ értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos emlékeit (kötelező művek: Halotti 

beszéd; Ómagyar Mária-siralom); 

‒ megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait;   

‒ tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 

 

Tematikai egység Janus Pannonius portréja 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Időmértékes verselés.  

Nyelvemlékek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű néhány 

fontos témájának tudatosítása, értékelése.  

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: fogalmak 

változó jelentésének megértése.  
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Ismeretek/követelmények  

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség): Pannónia dicsérete. 

Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról,Búcsú Váradtól). 

A tanuló  

‒ megismeri egy humanista alkotó portréját, költői és emberi szerepvállalását; személyes 

élményanyagának költészetformáló szerepét;  

‒ tudatosítja, értékeli az életmű néhány fontos témáját, a lírai alany magatartását (pl. 

költői öntudat, művészi becsvágy, búcsúzás, betegség, katonáskodás, test és lélek);  

‒ megismeri néhány fogalom változó jelentését (pl. elégia, epigramma).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás.  

 

Tematikai egység Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 

felismerése. A szövegvers és a dallamra írott énekvers 

megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, 

értelmezései: végvári élet, költő-lét. 

Balassi Bálint-portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek, 

ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a 

Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és formai jellemzője. 

Egy katonaének (kompozíció, értékrend). 

Legalább további két mű értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers/Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet). 

Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű kompozíció). 

A tanuló  

‒ megismeri az alkotó költői portréját és magatartását (az életmű három-négy darabja 

nyomán); 

‒ tudatosítja az életmű megközelítési problémáit; 

‒ megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers fogalmát; 

‒ tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, felismeri a Balassi-strófát.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.   

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az angol színház a  

16-17.. században és Shakespeare 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése. 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. 

Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 

A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése (Shakespeare-

szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és dráma jellemzői, a 

shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet befogadása.  
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Ismeretek/követelmények  

Az angol színház a 16-17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Shakespeare egy drámája (Hamlet/esetleg Romeo és Júlia vagy más, választott mű).  

A tanuló 

‒ ismer néhány Shakespeare-témát, szállóigét; 

‒ képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére, memoriter: egy monológ/részlete; 

‒ megérti a befogadói elvárások (korabeli közönség) és a dramaturgia összefüggését; 

‒ lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét); 

‒ alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 

verse. 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órakeret 

N: 7 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős 

megítélése. Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és 

változatainak megértése. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű 

részletes elemzése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

értékelése.  

Ismeretek/követelmények  

A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és komédia. 

A francia színház a 17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más műve). A komikum megjelenési formái. 

A tanuló 

‒ felismeri a klasszicista normatív esztétika sajátosságait (műfaji hierarchia, szabályok); 

a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggését;  

‒ megérti a komikum műfajformáló minőségét és változatait (helyzet- és 

jellemkomikum); 

‒ képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy részlet; 

‒ alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

Tematikai egység Látásmód – Zrínyi Miklós 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tantárgyhoz A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 
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(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A hazához 

való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek elfogadása. 

A barokk alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítása, 

megnevezése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének 

támogatása. 

Ismeretek/követelmények  

Magyar barokk irodalom.  

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény/a főhős mint Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  

‒ felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi művekben és más művészeti ágakban is, 

összhangban az irodalommal;  

‒ megismeri a világkép és a műfajok, poétikai/retorikai megoldások összefüggését; 

‒ tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok 

különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat. 

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 18. 

században 

Órakeret 

N: 7 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, regény. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, 

élethelyzeteinek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az 

erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 

szabadság eszményének különböző megközelítései. Az 

eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat 

kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. 

Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/követelmények  

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus (érzékenység), rokokó.   

Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

‒ megkülönbözteti az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat 

kategóriáit;  

‒ megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, műfaj, tematika néhány összefüggését 

az európai irodalmakból vett egyes szemelvények alapján;  

‒ műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe egy-egy művének/részletének ismerete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem).   

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

N: 18 óra 
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E: 12 óra 

L: 12 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének 

néhány jellemzője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és közösség 

problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, 

parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló 

törekvések megbecsülése. 

A nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével.  

Ismeretek/követelmények  

A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt  

(a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi formák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek 

részlete). 

A felvilágosodás korának irodalma.  

Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága (legalább egy 

epigrammája). 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és stiláris sokszínűsége: A 

Reményhez,A tihanyi Ekhóhoz és  még legalább egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A közelítő tél, 

A magyarokhoz I. és legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, továbbélése a későbbi magyar költészetben.  

A tanuló 

‒ ismeri Kazinczy tevékenységét; a magyar felvilágosodás időszakának, irodalmi életének 

néhány sajátosságát;  

‒ tudatosítja a nyelvújítási mozgalom jelentőségét;  

‒ tisztában van Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; felismer jellemző stílusirányzatokat, 

műfajokat, verstípusokat és versformákat;  

‒ műismereti minimuma: Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részlet), Kazinczy 

Ferenc egy epigrammája; Bessenyei György egy értekező prózai részlete; Csokonai 

Vitéz Mihály: A Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz és még egy mű; Berzsenyi Dániel: A 

közelítő tél, A magyarokhoz I. és még egy mű.  

‒ Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik legalább 3-4 alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, 

időszembesítő verstípus.  
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Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század 

első felében (romantika és realizmus) 

Órakeret 

N: 7 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság 

viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, 

eszmei és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése.  

Ismeretek/követelmények  

A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai elvek, művészi szabadság, stílus- és 

formajegyek; ironikus látásmód, groteszk minőség).  

Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, bűnügyi történet, drámai költemény, verses regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és karrierista hősök, hivatalnokok) megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű művekben. 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból. A választott 

szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek.  

A tanuló  

‒ felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as években (klasszika, romantika, 

realizmus tendenciái) és a romantika korstílus jellegét, jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatását;   

‒ műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol kiválasztott műveinek/műrészleteinek ismerete; 

‒ képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után;  

‒ alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.   

  

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – Katona József: Bánk 

bán 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia. A tragikus hős összeomlása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése.  

A „nemzeti dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus 

értékelése. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, 

„megoldás”). Érvelő képesség: álláspontok megismerése, 

összevetése, értékelése. 
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Ismeretek/követelmények 

Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés, az alábbiak alapján: 

‒ magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések;  

‒ a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő megítélésének változatai; 

‒ felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás szerepe). 

A tanuló 

‒ ismeri a magyar színház történetének néhány sajátosságát (az állandó magyar színház 

hiányát, törekvéseket a létrehozására);   

‒ képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait (problematika, drámai szerkezet és 

nyelv, sajátos lezárás, „megoldás”); 

‒ memoriter: részlet(ek) a műből; 

‒ alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század első felében – 

portrék: Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

N: 21 óra 

E: 14 óra 

L: 14 óra 

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 

kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 

egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A 

reformkor-nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és 

Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, 

jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése.  

Ismeretek/követelmények  

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében. A reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors. Hymnus és még egy 

lírai alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatumvanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és/vagy aParainesisrészlete). 

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; azElőszó és még egy-két lírai alkotás(pl. Késő vágy; Gondolatok a 

könyvtárban; Az emberek; A vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével 

(pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai 

költemény).  

A tanuló 

‒ ismeri a magyar irodalom néhány sajátosságát a 19. század első felében;  

‒ felismeri a reformkor-nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmát, szerepét és 

jelentőségét; 

‒ tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

‒ műismereti minimuma: Kölcsey: Hymnus, Huszt és még egy lírai mű, egy értekező 

prózai részlet; Vörösmarty: Szózat,Előszó és még egy-két lírai mű, valamint a Csongor 

és Tünde; memoriterek; 
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‒ Kölcsey és Vörösmarty kapcsán alkalmassá válik legalább négy alkotásuk és a 

műveikről szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör 

kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, 

romantikus irónia, drámai költemény. 

 

Tematikai egység Életmű– Petőfi Sándor 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 12 óra 

L: 12 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző 

témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 

megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 

befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására. Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/követelmények  

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.   

Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, 

helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 

változatossága;  

A puszta, télen;A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén és még 

legalább három–négy lírai alkotás elemző feldolgozása.  

Verses epika (pl. A helység kalapácsamint eposzparódia;és/vagy Az apostol. 

A tanuló 

‒ ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

‒ tisztában van a romantikus korstílus és a népiesség stílustendenciájának együtthatásával;  

‒ műelemzések során megismeri Petőfi jellemző témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit; megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. humor és irónia);  

‒ képes önálló műértelmezés megfogalmazására;   

‒ műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti dal;János vitéz;A puszta, télen; A XIX. 

század költői; Európa csendes, újra csendes…;Szeptember végén és még három-négy 

mű és memoriterek;  

‒ képessé válik Petőfi életművének bemutatására (legalább 10–12 lírai és 1–2 verses 

epikai alkotás alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 
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Tematikai egység Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Romantika, romantikus ábrázolásmód, romantika és népiesség. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Jókai-regényekben felmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-

közösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek 

konfliktusai. Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 

véleménykifejtésre.  

Ismeretek/követelmények  

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az életművében;  

regényírói művészetének sajátosságai a romantikus prózaepika jegyében.  

Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más regényének) elemző értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel, pl.: a romantika megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, hangnemi és motivikus összetettség. 

A tanuló 

‒ ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának jellemzőit;  

‒ felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a romantikus regény jellemző 

műfaji változatait;  

‒ műismereti minimuma: egy regénye (pl. Az arany ember,Egy magyar nábob, 

Feketegyémántok);  

‒ egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli tétel keretében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 

anekdota. 

 

Tematikai egység Életmű – Arany János 

Órakeret 

N: 15 óra 

E: 10 óra 

L: 10 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, 

ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező 

tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; 

kapcsolat Petőfivel. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések 

felvetése és értelmezése. Arany költői szerepének, költészete 

jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző 

lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány verses 

epikai alkotása.  

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására.  
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Ismeretek/követelmények  

Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző 

alkotások. (Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két–három lírai alkotás.) 

A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a két 

balladakorszak alkotásaiban (A walesi bárdok és még legalább egy-két ballada). 

A Toldi estéje elemző bemutatása.  

A tanuló  

‒ ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

‒ műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai témáit, műfajait, poétikai 

megoldásait, versformáit és néhány verses epikai alkotását;  

‒ képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására; a Toldi és a 

Toldi estéje néhány szempontú összevetésére; 

‒ műismereti minimuma: A walesi bárdok; Rege a csodaszarvasról; Toldi; Családi kör; 

további egy-két ballada; Toldi estéje; Letészem a lantot; Epilogus és még két-három 

lírai alkotás (memoriterek is); 

‒ képessé válik Arany életművének bemutatására (legalább öt-hat lírai alkotás, két-három 

ballada és a Toldi,valamint a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló vélemények, 

elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt 

feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés).  

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az 

ember tragédiája 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji 

kevertsége. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, hogy 

a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 

támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, 

bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás 

egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte. Műértelmezés 

többféle megközelítésből. 

Ismeretek/követelmények  

Madách Imre: Az ember tragédiája – sok szempontú műértelmezés. 

A drámai költemény műfajának következményei a szerkezetre és hősökre. 

Felépítés (cselekményszerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontúan/lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat).  

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).   

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében. 

A tanuló  

‒ megismeri a drámai költemény műfaji változatának jellemzőit (filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hőseit; értelmezi a művet (lehetőleg többféle 

megközelítésből);  

‒ műismereti minimuma: a Tragédia (házi olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter: 
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részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált sorok; 

‒ alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus. 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai epika és líra a 

romantika után(19. század második fele) 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 

folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista 

stílusirányzat jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi 

alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemzői jegyeinek 

felkutatására.  

Ismeretek/követelmények  

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás). 

A tanuló  

‒ felismeri a romantika és realizmus együtthatását, folytonosságát az epikában; értelmezi 

a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőit;  

‒ megismeri az impresszionista és (pre)szimbolista európai líra néhány sajátosságát; 

‒ képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után; néhány lírai alkotás értelmezésére;  

‒ műismeret: néhány mű/részlet, pl. Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből;  

‒ alkalmassá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers. 

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péter esernyője). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, család, férfi-

nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és bűnhődés). Az 

elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő művekben. Annak 

belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes emberi kérdések felvetését is 

jelentheti. Mikszáth alkotói portréjának közvetítése, alkotásmódjának 

jellemzői, a novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 

megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  
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Ismeretek/követelmények 

A 19. század második felének irodalmi jellemzői – Vajda János. 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás). 

A tanuló 

‒ tisztában van a 19. sz. második fele magyar irodalmának sajátosságaival; 

‒ ismeri Mikszáth helyét a magyar prózairodalom (regény és novella) történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, 

saját álláspont kifejtésére és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;  

‒ műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi olvasmány) 

és két novellája; 

‒ alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza a művelt 

köznyelv nyelvhelyességi normáit. Képes a beszédhelyzetnek, témának, célnak, 

közönségnek megfelelő szóbeli és írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Képes használni a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai 

technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, hogy 

önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen tudjon élni az 

önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve 

az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos véleményét szóban 

és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes szövegek kapcsolatának és 

különbségének felismerésére és értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző 

szóbeli és írásbeli műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem 

szépirodalmi szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, 

motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra ezek 

gyakori műfajaiban. Képes egyszerűbb értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, maga is 

meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait 

és etikai normáit.   

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, jelentéstani, 

helyesírási jelenségek önálló fölismerésére, a tanultak tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni az irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 

vélemények megértésére, saját véleménye újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 
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bemutatására, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű, lényegre 

törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai eszközök helyes 

alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

11–12. évfolyam 

A magyar nyelvi képzés alapvető és elsődleges célja a felkészülés az érettségire. Ezért az 

ismeretek elosztása, rendszerezése, arányainak meghatározása az érettségi vizsga 

követelményeinek alapján történik. Minden ennek rendelődik alá. Alapvető feladat a 

szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, 

retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különféle műfajú és témájú, illetve 

megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek értelmezésében, szerkezeti és 

stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára, a saját nyelvhasználat kontrolljára; elvárás a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, 

az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése, a könyvtári katalógusok, bibliográfiák 

használata mellett, a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok 

felfedezése, értelmezése, a kezelési módok keresése.  

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás 

növelése, ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji 

jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök 

használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a 

tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, 

alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását 

megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb felkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, és képes jegyzet, vázlat, hivatkozás, 

forrásjegyzék készítésére.  

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész lesz a felelős magatartásra 

a magyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a 

társadalomban és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével felkészül az 

érettségire és a továbbtanulásra.  

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. 

A műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, 

megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és 

regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének 

megértése.  

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység az 

egyes művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és 

írásban; nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző 

nézőpontból, illetve különféle címzetteknek; önálló műelemzés készítése közösen fel nem 

dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Mind az 

érvelőképességet, mind a szociális kompetenciák, mind az erkölcsi gondolkodás fejlesztését 

támogatja a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, 

megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), 
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személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány 

szerző és mű utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs 

irodalomban, más művészeti ágakban. A 20. századi művek és kortárs alkotások befogadásának 

és értelmezésének egyik fókusza az identitáskeresés, a szociális és etnikai dilemmák 

tudatosítása. A tantárgy ezáltal is hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövő nemzedék tisztában legyen 

a kirekesztés, a fajgyűlölet mind a társadalmat, mind az egyént romboló jellegével. Ennek 

érdekében az alkotók munkásságát is szélesebb kontextusban kell vizsgálni, külön kitérve 

annak esetleges vállalhatatlan politikai és morális kérdéseire. 

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek 

befogadásában, megértésében a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a magyar és az 

európai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E témakörben is 

kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például antológiákban, az irodalmi 

ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a televíziós, a filmes adaptáció 

néhány kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása is, 

valamint egy-két tipikus írott, digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs 

irodalmi élethez tartozik az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben 

(pl. filmen, rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, 

rádiójáték, megzenésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás); 

az adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas 

művészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, 

vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak 

bemutatása, kultuszalkotások megismerése). 

 

Magyar nyelv 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

 Bemeneti és kimeneti mérés a 11. évfolyamon. 

 

Tematikai egység Kommunikáció 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 6 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A különböző kommunikációsszíntereknek és helyzeteknek megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által 

megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, 

megfelelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány 

taktika elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, az ott elvárt kommunikációs 

normák felismerése, gyakorlása. 
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Ismeretek/fejlesztésikövetelmények 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az internetes 

felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának felismerése. 

A vizsgaszituáció (érettségi, munkahelyi megmérettetés) összetevőinek megértése, a célok, 

elvárások azonosítása, normák felismerése, sikerességhez vezető stratégiák, magatartásmódok, 

kommunikációs formák azonosítása, gyakorlása (verbális és nem verbális egyaránt). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. Elvárás. Megfelelés. 

 

Tematikai egység Retorika 

Órakeret 

N: 24 óra 

E: 9 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. 

Kulturált véleménynyilvánítás.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A klasszikus retorika alapfogalmai. 

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak a hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire a retorikai eszközök 

használatával, a fontosságuk tudatosításával. Célzott felkészülés az 

írásbeli érettségire: érvelő fogalmazás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. Felkészülés az érettségi feleletre. Felkészülés 

állásinterjúra. A hatásos előadásmód eszközei. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben. 

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 

törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés, elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 

kitekintés).  Érv, tétel, bizonyítás, összekötőelem. Érvelés, indukció, 

dedukció. 
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Tematikai egység Általános nyelvészeti ismeretek 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, 

összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról. 

Elméleti felkészülés az érettségire. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. A kommunikáció univerzális 

jellege. Jelek, jeltípusok. Nyelvi identitás. Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, 

jelnyelvek. Felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti rendezése). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv, jeltípusok. 

 

Tematikai egység Pragmatikai ismeretek 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 4 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A sikeres nyelvhasználat: a nyelv működésének, a nyelvhasználatnak 

a megfigyelése különböző kontextusokban, különböző cél elérésére. 

Annak megtapasztalása, hogy az emberek hogyan képesek a nyelvi 

szöveg által közvetített jelentésen túl is hatni, befolyásolni 

partnerüket, hogyan képesek megnyilatkozásaikkal akár 

cselekvéseket is végrehajtani. A kulturált nyelvi magatartás 

fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb udvariassági formái 

használati körének, nyelvi formáinak megfigyelése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a vizsga kommunikációs és 

nyelvhasználati sikerességi feltételei: a kulturált nyelvi viselkedés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek, a különféle beszédaktusok 

szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 

használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Megnyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). Deixis. Együttműködési elv 

(mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

Tematikai egység Szövegalkotás 

Órakeret 

N: 24 óra 

E: 10 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő szövegalkotás.  

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi jellemzőinek 

ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, címzettnek, kontextusnak 

megfelelő stíluseszközök alkalmazása. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 

elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert 

szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban 

történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. Felkészülés az írásbeli 

érettségire: az esszéírásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Lényegre törő, világos felépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a tájékoztató, 

érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, multimédiás 

kiegészítésekkel). Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris lehetőségeinek, a 

szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének 

figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

Tematikai egység Nyelv és társadalom 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, 

nyelvi tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és 

véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről 

(nyelvvédelem és nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet 

nyelvhasználatának, azonos és eltérő vonásainak, valamint 

nyelvjárási szövegek jellemzőinek megfigyelése. 

Elméleti felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti 

rendezése). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata.  

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma. 

A nyelvváltozatok rendszere, vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, 

szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk. 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a 

regionális köznyelv jellemzői. 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. Nyelvváltozat. Nyelvjárás, regionális 

köznyelv, tájszó. Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. 

Szleng, argó. 
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Tematikai egység Nyelvtörténet 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 3 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 

alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 

nyelvjárások.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről 

a világ nyelvei között. Elméleti felkészülés az érettségire (az 

ismeretek tételek szerinti rendezése). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának 

bizonyítékai, története, kutatói.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi apátság 

alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 

megismerése, használata.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai és szereplői, 

a magyar nyelv sztenderdizációja. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Nyelvemlék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

Irodalom 

Tematikai egység Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 

magyar irodalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és a magyar irodalmi hagyományok és modernség 

irányainak összevetése, konfliktusai. Annak felismerése, hogy a 

magyar kultúra sokszínű törekvések együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; 

a korban megismertetett stílusirányzatok néhány jellemzőjének 

azonosítása. A tanuló értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne 

tájékozódni. 

Ismeretek/követelmények  

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések. 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés; legalább 

egy műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai lagzi).  

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, Elégia 

egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek visszakeresése, 
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hivatkozása. 

A tanuló 

‒ felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a 

nemzedékkorszakolást későbbi tanulmányai során;  

‒ tudja a korban megismert stílusirányzatok néhány jellemzőjét;   

‒ műismereti minimuma: Juhász Gyula egy műve, Tóth Árpád egy-két műve.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

Tematikai egység Életmű – Ady Endre 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 14 óra 

L: 11 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez 

kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A 

hazaszeretet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői szerepe, 

költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady jellemző 

köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 

megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a 

művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/követelmények  

Ady Endre életműve. Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció szándéka. 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása. 

Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, Ahalottak élén), témák, 

motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; élet-halál, hajó, ugar ) 

alapján.  

Jellemző alkotásainak értelmezése A Sion-hegy alatt;Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az 

éjszakában és még négy-öt mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz; A magyar ugaron; Harc a 

Nagyúrral;Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés egy nyár-éjszakára 

stb., esetleg egy-egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az evokáció, az 

intertextualitás néhány példája. 

A tanuló  

‒ ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

‒ tisztában van a 20. század eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás szándékával; 

‒ műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési módszereit, lírai témáit, 

motívumait, poétikai megoldásait; 

‒ képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 

‒ műismereti minimuma: A Sion-hegy alatt;  Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az 

éjszakában és még négy-öt mű;  

‒ képessé válik az Ady-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább tíz lírai alkotás alapján); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli 

témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

Tematikai egység Portré – Móricz Zsigmond Órakeret 
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N: 16 óra 

E: 10 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár vagy 

Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, alkotásmódja 

jellemzőinek megismerése; felkészítés önálló novellaelemzések 

megfogalmazására, megvitatására.   

Ismeretek/követelmények  

Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, elbeszélés, 

történeti példázat, idill-típusú regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentriábrázolás).  

A tanuló  

‒ ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében; alkotásmódjának jellemzőit;  

‒ képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések megfogalmazására);  

‒ műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és egy novellája; 

‒ alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

Tematikai egység 
Avantgárd irányzatok a világirodalomban –  

a magyar avantgárd 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 

irodalomban. A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének, 

esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása.  

Ismeretek/követelmények  

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány alkotó, néhány irodalmi alkotás (pl. 

Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 

A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák Lajos szerepe (egy-két 

művének ismerete, pl. Mesteremberek;A ló meghal...). 

A tanuló 

‒ megismeri a 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, programok 

szándékait, esztétikai elveit, poétikai megoldásait;  

‒ a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 14 óra 

L: 11 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból fakadó 

szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 

összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős 

darab értelmezése.  

Ismeretek/követelmények  

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok (pl. A szegény kisgyermek 

panaszai); Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák; legalább négy lírai alkotás, 

köztük: Hajnali részegség, Halotti beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika. 

A tanuló  

‒ ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Kosztolányi helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének jellegét;  

‒ tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;   

‒ műelemzések során megismeri Kosztolányi jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait; 

kis- és nagyepikájának néhány jelentős darabját;  

‒ műismereti minimuma: Kosztolányi egy regénye és két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti beszéd és még egy-két műve (memoriter is); 

‒ képessé válik a Kosztolányi-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 4 lírai alkotás, 

egy regény, két novella alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

Tematikai egység Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; paródia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 

önértelmezésében.  Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: Karinthy 

és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk jellemzői. Önálló 

tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, összehasonlító elemzések. 
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Ismeretek/követelmények  

Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy 

fiatalemberrel;Barabbás) és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző/mű és paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik út, 

Ötödik út); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, motívumainak megidézése.  

A tanuló 

‒ kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz 

nemtartozás); ismerialkotás- és látásmódjuk jellemzőit;  

‒ képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus befogadására, saját álláspont 

kifejtésére és adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl. novellaelemzések 

megfogalmazására);  

‒ képessé válik összehasonlító elemzésekre (párnovellák, pl. A jó tanuló felel/Arossz 

tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar dolgozat/Röhög az egész osztály); mű és paródiája 

összevetésére; novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;  

‒ műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  

 

Tematikai egység Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 15 óra 

L: 12 óra 

Előzetes tudás A Nyugatmint folyóirat és mozgalom. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 

prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. Babits főbb alkotói 

korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása.  

Ismeretek/követelmények  

Babits Mihály életműve. Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák (pl. pályakezdés; 

világháborúk ideje; kései költészet); életérzések, világkép, értékrend, művészetfelfogás (homo 

moralis); a bölcseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság. 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai. 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és modernség egysége.  

Jellemző lírai tematika, költői magatartás (békevers, pl. Húsvét előtt; aprófétaszerep elutasítása 

vagy vállalása, pl. Mint különös hírmondó); versszerkezetek, hangnemek, formák, motívumok 

gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz és tavasz között);ars poeticus alkotások (pl. A lírikus 

epilógja;Cigány asiralomházban;Csak posta voltál).  

A Jónás könyve mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi összetettség.  

A tanuló 

‒ ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a magyar irodalom és 

a Nyugat történetében; írásművészetének jellegét;  

‒ tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;   
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‒ műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait és a 

Jónás könyvét; 

‒ képes Babits-művek önálló értelmezésének megfogalmazására;  

‒ műismereti minimuma: Esti kérdés,Ősz és tavasz között, még egy-két műve (memoriter 

is) és a Jónás könyve; 

‒ képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább négy lírai alkotás); 

a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

Tematikai egység Életmű – József Attila 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 15 óra 

L: 12 óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és az 

egyéni lét értelmezése egyszerre van jelen az életműben. Az életmű 

főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot alkalmazó 

megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar irodalom 

történetében; írásművészetének jellege.  

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, 

poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/követelmények  

József Attila életműve. Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák (pl. Tiszta 

szívvel; Tudod, hogy nincs bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas 

Mannüdvözlése). 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj;Óda; Nem emel föl); gondolati költészet 1932-1934 

között (pl. Téli éjszaka; Reménytelenül;A város peremén); kései költészet (közéleti, pl. 

Levegőt;A Dunánál;Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus önsors-versek, pl. Karóval jöttél; 

Talán eltűnök hirtelen...). Versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, formák, témák, 

motívumok (pl. gyermek, éjszaka, külváros, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltások). 

A tanuló 

‒ ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének jellegét;  

‒ műelemzések során megismeri József Attila jellemző lírai témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait;  

‒ képes önálló versértelmezések megfogalmazására;  

‒ műismereti minimuma: Külvárosi éj;Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és még négy-öt 

műve (memoriter is); 

‒ képessé válik az életmű jellemzőinek bemutatására (legalább tizenkét lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; 

egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 

Tematikai egység Portré – Radnóti Miklós Órakeret 
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N: 16 óra 

E: 10 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 

története. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A zsidóüldözések okozta kulturális veszteség, megértése. 

Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú 

megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása.  

Ismeretek/követelmények  

Radnóti Miklós portréja. Életút és életmű egysége (haláltudat, munkaszolgálat, lágervers; idill 

és tragikum). A kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és költői magatartásformái 

(jóság, tiltakozás, lázadás, emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, hitvesi 

költészet, pl. Tétova óda,Levél a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében; műveinek formai és stiláris sajátosságai 

(avantgárd, szabad vers, klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még egy mű alapján, pl. Negyedik ecloga). A 

Tajtékos ég és a Bori notesz (pl. Erőltetett menet,Razglednicák). 

A tanuló  

‒ tisztában van Radnóti életművének jellegével; a költő helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében; Vergilius rá tett hatásával; 

‒ felismeri jellemző műfajait, versformáit; 

‒ műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még két műve; 

‒ Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább négy alkotásának és a műveiről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kulturális veszteség, eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica.  

 

Tematikai egység 
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 8 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az egyes 

alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány jellegzetes alkotás 

összevetése. Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a 

tanulói szerző- és műválasztásokra, a választott művek önálló 

feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/követelmények  

Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-versek,Az Egy álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökzene) néhány darabja alapján. 

Weöres Sándor költészetének tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg, Magyar etüdök 

alapján); gondolati költészete; szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché szemelvényei).  

Pilinszky János világlátásának tükröződése költészetében; alkotásmódjának, poétikai megoldásainak, 

motívumainak sajátosságai (a Harmadnapon és még egy műve alapján, pl. Négysoros,Francia fogoly, 

Harbach 1944,Apokrif stb.).  
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Márai Sándor életműve néhány epikus szemelvény alapján (pl. Egy polgárvallomásai,A gyertyák 

csonkig égnek,Napló); esszérészlet (pl. Füves könyv) és lírai alkotás (Halotti beszéd) alapján; az 

emigráns léthelyzet hatása. 

Ottlik Géza: Iskola a határon – sok szempontú regényértelmezés.   

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

‒ tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;   

‒ műismereti minimum: Szabó Lőrinc egy–két műve, Weöres Sándor egy–két műve; Pilinszky 

János:Harmadnapon és még egy műve; 

‒ választhat: Márai Sándor egy–két alkotása; Ottlik Géza egyik műve közül;  

‒ a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

Tematikai egység 
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László, Füst Milán 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 6 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 

feldolgozására. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, az 

identitáskeresés, a szociális és etnikai dilemmák azonosítására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-

társadalmi együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában 

szólalhat meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban.  

Ismeretek/követelmények  

Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy mondat a zsarnokságról és más műve alapján (pl. 

Bartók, Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, Puszták népe (vagy részletek).  

Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy egy drámája (pl. II. József; A két Bolyai).  

Nagy László költői világa, alkotásmódja (pl. népiesség, hosszúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) egy-két műve alapján (pl. Himnusz minden időben; Ki viszi 

át a szerelmet;József Attila!;Menyegző). 

Az archaikus és modern beszédmód Füst Milán költészetében, egy-két mű alapján; vagy egy 

kisregény, vagy a Feleségem története című regény értelmezése. 

Örkény István groteszk látásmódja néhány egyperces novella és/vagy a Tóték alapján.  

A választott szerzőkhöz, művekhez kapcsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

‒ tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;   

‒ műismereti minimuma: Illyés Gyula egy műve;  

‒ továbbá választhat: Németh László egy műve; Örkény István néhány műve; Nagy 

László egy-két műve; esszérészlet Illyés Gyula, Németh László műveiből;  

‒ a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, portrévers, képvers, groteszk 
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fogalmak látásmód, egyperces novella. 

 

Tematikai egység 
Portrék, látásmódok a kortárs 

irodalomból(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a velük kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a 

körülöttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás 

támogatása; a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások 

értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. 

A kortárs irodalmi élet több szempontú bemutatása. Az elektronikus 

tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei.  

Ismeretek/követelmények 

Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai művekből, esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és színház világa (egy választott mű elemzése).   

Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas Kertész Imre Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

‒ tisztában van a kortárs irodalomból választott szerzők életművének jellegével; az 

alkotók helyével, szerepével; 

‒ megismeri a kortárs irodalom néhány törekvését, sajátosságát; a posztmodern, digitális 

irodalom, a hangoskönyv fogalmát; 

‒ választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján; 

‒ értelmez egy kortárs drámai alkotást (lehetőleg megtekinti színházban/felvételről);  

‒ a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek 

az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek tolmácsolására 

− (legalább egy szerző 2–3 lírai vagy 1–2 epikai művének értelmezése – 1980-tól 

napjainkig).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

Tematikai egység 
Az irodalom határterületei – a régió kulturális 

hagyományai 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató 

irodalom, slágerszöveg. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az irodalmiság 

változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több szempontot érintő 

megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, alakulásáról. A művészet 

kultúraalkotó szerepének megfigyelése. Más kultúrák megismerésének 

igénye.  

A régió hagyományainak, művészeti életének, emlékeinek megismerése. 

Ismeretek/követelmények  
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A szórakoztató irodalom típusai, hatáskeltő eszközei és sajátos műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). Az irodalom filmen; filmes 

feldolgozások. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek. A régió kulturális hagyományai. 

A tanuló 

‒ tisztában van az irodalmiság változó fogalmával;  

‒ megérti az ízlés kontextuális függőségét; 

‒ alakul igénye és képessége az ízlés önálló fejlesztésére;  

‒ fejlődik médiatudatossága, esztétikai és művészeti tudatossága;  

‒ választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei/filmélményei alapján; 

‒ a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a jelenségekről/művekről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. Régió, regionalitás, 

hagyomány, folklór. 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben megválasztja a 

megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. Alkalmazza a művelt 

köznyelv (regionális köznyelv), illetve a nyelvváltozatok nyelvhelyességi 

normáit, képes felismerni és értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.  

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, 

digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is alapozva képes 

önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, audiovizuális és 

informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, lehetőségek és a szöveg 

összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 

önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 

értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult leíró 

nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 

alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-

tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai alapú) 

szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle szövegek 

megértését a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 

önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 

irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 

képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 

magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 

maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló felismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel rendelkezik a nyelv és társadalom viszonyáról, illetve a 

nyelvi állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi műveltségének 
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fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, 

rokonságáról, történetének főbb korszakairól; tudatosítja a magyar nyelv 

és a magyar művelődés kapcsolatát.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai jellemzőinek 

megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, motivációkat, 

magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 

véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 

azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 

vélemények megértésére, újrafogalmazására. 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző műfajaiban, 

poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására 

írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 

sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi 

tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 

korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

Képes művek közötti kapcsolatok, témák felismerésére és értékelésére, az 

evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. Képes különböző 

korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú 

értelmezésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező szövegmondásra. 

 

MATEMATIKA 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi 

kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A 

tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és 

társadalomtudományokban. 

A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A felnőttek gimnáziumában a matematika oktatásának célja a tanulók matematikai 

kompetenciájának fejlesztése, amivel természetesen növeljük a tanulóink esélyeit az életben, a 

munkaerőpiacon, az egész életen át tartó tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai 

problémák megoldása során és mindennapi helyzetekben egyszerű modelleket alkotni, 

használni. Felismer egyszerű ok-okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik 

ezeket pontosan megfogalmazni. Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek 

becslésében, a mennyiségek összehasonlításában. Képes következtetésre épülő 

problémamegoldás során az egyszerű algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik 

konkrét tapasztalatok alapján az általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is 

érveket, cáfolatokat megfogalmazni, egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy hangsúlyozottan 

építsünk a felnőtt tanulók előzetes élet- és munkatapasztalataira. 
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A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a matematika belső struktúráját 

(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlesztjük a tanulók absztrakciós és 

szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek 

feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló 

gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő 

megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, 

megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés 

képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodás bizonyos szintjére. 

A tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember 

szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását 

olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a 

matematikának a gyakorlati életben és más ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát. 

Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek 

algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, 

időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére. 

Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése segíti a mindennapokban, a 

reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen az egyszerű matematikai szövegek 

értelmezése, elemzése. 

A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani. 

Egyrészt az iskola itt igen vegyes előképzettségű, korosztályú és motivációjú fiatalokkal – és 

idősebbekkel — találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél kevesebb kontakt órában a tanulókat 

ugyanarra az érettségi vizsgára kell felkészíteni.  

A felnőttoktatási középfokú intézményekbe jelentkezőkről feltételezhető, hogy nagyon 

különböző felkészültségűek, különböző körülmények között, különböző színvonalon, 

különböző időpontokban  szerezték meg az alapfokú végzettséget. Ezért a középiskola első 

évfolyama az általános iskolai tananyag alapos, konkrét feladatokhoz kapcsolódó ismétlésével 

kell, hogy kezdődjön. Az ismétlés során mutassuk meg a tanult matematikai ismeretek 

rendszerét, az egyes fogalmak kialakulásának és fejlődésének útját, mutassuk meg a folyamatot, 

amely a probléma felvetésétől a megoldásig vezet. Egy jól strukturált ismétlésből szinte 

észrevétlenül térhetünk rá az új tananyagra. 

A felnőttoktatásban hangsúlyosan beletartozik a tananyag feldolgozásának idejébe az az idő, 

amit a tanuló otthon, önálló tanulással tölt. Ez sok tekintetben igényli a nappalistól eltérő 

tanítási módszerek alkalmazását. Fontos a tanulók előzetes (nem csak matematikai) 

ismereteinek elismerése, beépítése az órai munkába (ezek adják a felnőttoktatás előnyeit). 

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjen a tanuló 

figyelemkoncentrációja, fejlődjön önálló és logikus gondolkodása, kreativitása, problémát és 

összefüggéseket felismerő, fegyelmezett, precíz, kooperatív munkára való képessége, bővüljön 

kommunikációs tere (szöveg, ábra, jelrendszer), a folyamatos önellenőrzés iránti igénye.  

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, tevékenységekre 

helyezzük: 

− Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás). 

− Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás). 

− Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése. 

− Kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei. 

− Matematikai modell és alkalmazhatósága. 

− Algoritmus, kiszámíthatóság. 

− Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűségi) megértése. 

− Többféle megoldási mód keresése. 

− Önellenőrzés módjai (eredmény realitása). 
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− Számológép és számítógép használata. 

A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, 

tevékenységhez kapcsolódik, és az egyre önállóbb tanulói munkára is épít. A tanuló számára a 

saját hétköznapi teendőin, azok megoldásán át vezet az út a magasabb absztrakciós szint felé. 

Tudatosítanunk kell, hogy minden más ismeretanyag, információ feldolgozása is a matematikai 

eszközök használatát igényli. A tanítási óra a gyakorlatból indul ki, és következtetései, 

eredményei – általánosítva és magasabb szintre emelve – oda is térnek vissza. 

A matematika jellemzően fontos része az állítások, tételek bizonyítása. Ennek tanítása során 

maradjunk a tanulóink és a körülmények által adott határokon belül. Lényeg a bizonyítás iránti 

igénynek, a logikai levezetés szükségességének felismerése. 

A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák 

kialakításában. Bevezetünk feladatainkban pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, 

kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. A matematikához való 

pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a matematikához 

kapcsolódó érdekességek, fejtörők és feladványok. 

A matematika támogatni tudja az elektronikus eszközök, internet, oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel a digitális kompetencia fejlődéséhez is hozzájárul. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív hozzáállást, 

ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. Ide kapcsolódik 

a nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A Nat néhány nagy 

matematikus nevének ismeretét írja elő: Eukleidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, 

Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann.  

A megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, az ismertszerzés fő 

módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, ellenőrzése, és az 

ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két évfolyamán 

előkerülnek a korábban már szereplő ismeretek, összefüggések, fogalmak. A fogalmak 

definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik feltárásán 

és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak meg kell 

ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. (Mindenki által elfogadott 

alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása és azok 

igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a következmények 

elemzése.) A felsorolt célok az alapfokú matematikatanítás céljaihoz képest minőségi ugrást 

jelentenek, így fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal könnyítsük meg.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú 

feladatokkal, geometriai, algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális 

megoldásokat keresni. 

A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek 

legfontosabb eszköze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes 

adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a 

kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint 

a geometriai és egyéb matematikai programok használata is.  

A középiskola második szakasza az érettségire felkészítés időszaka, ezért a fejlesztésnek 

kiemelten fontos tényezője az elemző- és összegző készség alakítása. Ebben a két évfolyamban 

áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, problémamegoldó módszereinek, 

emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható tudást is közvetítünk. Az érettségi 

előtt már elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és térgeometriai fogalmak és 

tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás fejlesztése szempontjából 

lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a matematika különböző 

területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását mutatjuk meg.  
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Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az ismeretek 

más tantárgyakban és a hétköznapokban való felhasználhatóságára. A statisztikai kimutatások 

és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék felfedeztetése 

hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések meghozatalához. 

Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák gyűjtéséhez, a véletlen 

jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és 

mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos kamat témakör 

kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakításra.  

A témakörökre ebben a kerettantervben szereplő, két-két évfolyamra eső óraszámok 

tanévenkénti meghatározása az iskola szakmai feladata. A két tanévre előírt ismeretek és 

fejlesztési követelmények sorát szétválaszthatjuk a tematikai egységek mentén, vagy a 

tematikai egységeket is megbonthatjuk.  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Így pl. a heti három, évi 108 órás időkerettel rendelkező 

matematika tantárgy kerettanterve tehát évi 11 óra szabad sávot biztosít a tantárgy óraszámán 

belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven kívüli tantárgyi 

tartalommal tölthet meg. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a táblázatok tartalmazzák. A tematikus 

egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, minthogy a tantárgyi 

sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában átfedések fordulnak elő. 

(Pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a geometria, az algebra, a 

függvények témakörnél is előfordul, a geometria feladatai nagyrészt szöveges feladatoknak 

minősülnek, megoldásuk legtöbbször egyenlettel és függvénnyel kapcsolatos.)  

 

matematika 

9. évfolyam 

(36 hét) 

10. évfolyam 

(36 hét) 

11. évfolyam 

(36 hét) 

12. évfolyam 

(31 hét) 

N E L N E L N E L N E L 

heti óraszám  4 3 2 4 3 2 4 3 2 5 2 2 

éves óraszám 144 108 72 144 108 72 144 108 72 155 62 62 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a tanévhez kapcsolódó teljes óraszám szerepel. 

9–10. évfolyam 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 10 óra 

L: 7 óra 

Javaslat 

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói 

vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során 

egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő 

alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka minősítése 

is. Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes 

órai teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre 

szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

Tematikai egység 1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

N: 26 óra 

E: 20 óra 

L: 13 óra 
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Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek 

értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 

illeszkedő ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, 

együttműködés. A matematika épülése, elveinek bemutatása. Igaz és 

hamis állítások megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű 

használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének 

fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. Matematikatörténet: 

Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes számmal.  

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Szöveges 

megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések megtanulása, definíciókra 

való emlékezés. 

Alaphalmaz és komplementer halmaz.  

Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs komplementer halmaz. Halmaz közös elem 

nélküli halmazokra bontása jelentőségének belátása. 

A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. A 

számírás története. 

A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész számok, racionális 

számok elhelyezése halmazábrában, számegyenesen. 

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. 

Annak tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. 

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező 

merőleges, szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű 

követése (például két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”. (Folyamatosan a 9–12. évfolyamon.) 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található 

matematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak megfelelően. Matematikai 

tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg értelmezése. 

Szöveges feladatok. (Folyamatos feladat a 9–12. évfolyamon: a szöveg alapján a megfelelő 

matematikai modell megalkotása.) Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, 

a feladat megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése. Modellek alkotása a matematikán 

belül; matematikán kívüli problémák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási 

terv). 
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Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló 

információk). Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés.  

A „minden” és a „van olyan” helyes használata. Nyitott mondatok igazsághalmaza, a 

szemléltetés módjai. A „minden” és a „van olyan” helyes használata. 

Halmazok eszközjellegű használata. 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás (folyamatos 

feladat a 9–12. évfolyamokon). Matematikatörténet: Eukleidész. 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése. Érvelés, vita. Érvek 

és ellenérvek. Ellenpélda szerepe. Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált 

vitatkozás. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű követése. 

Állítás és megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és következmény felismerése a „Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése. 

Bizonyítás.  

Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje). Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése. Példák a hétköznapokból 

helyes és helytelenül megfogalmazott következtetésekre. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorba rendezés, gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba venni. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű 

követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés). Sikertelen megoldási kísérlet 

után újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre figyelt-e). 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése. 

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …, akkor …”). 

Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

N: 88 óra 

E: 66 óra 

L: 44 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, oszthatósági 

szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai kifejezések ismerete, zárójel 

használata. Egyenlet, egyenlet megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű 

szöveg alapján egyenlet felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos ismerete, 

kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. Első- és másodfokú 

egyenletek, egyenletrendszerek megoldási módszerei, a megoldási 

módszer önálló kiválasztási képességének kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a modell 

hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a valósággal; 

ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási mód kiválasztása, 

eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően. 

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Számelmélet elemei. A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív prímek. Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek (pl. végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos 

számok, Eukleidész. Mersenne, Euler, Fermat).  

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása a felbontás segítségével. Egyszerű 

oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása. Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása. Érvelés. 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia elv. 

Fogalmi általánosítás: a korábbi definíció kiterjesztése. 

A hatványozás azonosságai. 

Korábbi ismeretek felelevenítése, rendszerezés. 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval). 

Különböző számrendszerek. A helyi értékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. 

Matematikatörténet: Neumann János. A különböző számrendszerek egyenértékűségének 

belátása. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, adat 

stb.) mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és számológép segítségével. 

A természettudományokban és a társadalomban előforduló nagy és kis mennyiségekkel 

történő számolás. 

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. Számolási 

szabályok, zárójelek használata. 

Régebbi ismeretek mozgósítása, összeillesztése, felhasználása.  

Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, áfa, 

jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele). A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal („mihez viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv). 

Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása. 
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(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 22 ba −  szorzat alakja. Azonosság fogalma. Ismeretek 

tudatos memorizálása (azonosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál. 

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult 

azonosságok alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések 

egyszerűbb alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel). 

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből. A képlet értelmének, jelentőségének 

belátása. Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Különböző módszerek 

alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett együtthatók 

módszere). 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése (egyenlet, 

egyenlőtlenség, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati feladat 

megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Egy abszolút értéket tartalmazó egyenletek. baxcx +=+ . 

Definíciókra való emlékezés. 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai.  

Számológép használata. A négyzetgyök azonosságainak használata konkrét esetekben. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes 

négyzetté kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és 

megoldóképlet összekapcsolódása). A megoldóképlet biztos használata. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás 

ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. 

Algebrai ismeretek alkalmazása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. 

Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.  

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. 

Annak belátása, hogy vannak a matematikában megoldhatatlan problémák. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax +=+ . 

Megoldások ellenőrzése. 

Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer. 

Egyszerű másodfokú egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható 

feladatok. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 
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Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02 ++ cbxax  (vagy > 0) alakra visszavezethető 

egyenlőtlenségek ( 0a ). Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú 

függvény eszközjellegű használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Halmazok eszközjellegű 

használata. 

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum 

és maximum probléma megoldására. Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság 

igazolásánál. Gondolatmenet megfordítása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú 

egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani 

közép, mértani közép. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak). Alapfogalmak megértése, 

konkrét függvények elemzése a grafikonjuk alapján. Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése grafikon alapján. Számítógép használata a függvények vizsgálatára. 

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes 

arányosság. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris 

kapcsolatokban. Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.  

Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása. Modellek alkotása: 

lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján. Számítógép használata a lineáris folyamat 

megjelenítésében. 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx +  függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ). 

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok). 

A négyzetgyökfüggvény. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, tulajdonságai. 

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok). 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 16 óra 

L: 11 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, olvasása. 

Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése.  
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A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafikonja, tulajdonságai.  

Ismeretek felidézése (függvénytulajdonságok). 

Függvények alkalmazása. Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat 

elemzése a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A modell 

érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).  

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel. Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx ++2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. 

Függvénytranszformációk áttekintése az vuxax +− 2)(  alak segítségével.  

Ismeretek felidézése (algebrai ismeretek és függvénytulajdonságok ismerete).  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

N: 80 óra 

E: 60 óra 

L: 40 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és 

beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, 

hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A 

Pitagorasz-tétel ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria 

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A szükséges 

és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás valóságos 

viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett számítási 

probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő részlet 

kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe illesztése). Valós 

probléma geometriai modelljének megalkotása, számítások a modell 

alapján, az eredmények összevetése a valósággal; a valóságos 

tárgyak formájának és a tanult formáknak az összevetése, gyakorlati 

számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, gömb). Korábbi ismeretek 

mozgósítása. Számológép, számítógép használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. (Folyamatosan a 9–

10. évfolyamon.) Idealizáló absztrakció: pont, egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat 

készítése. 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör.  

A definíciók és tételek pontos ismerete, alkalmazása.  

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos 

sokszög belső szöge. Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos sokszög. 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. Fogalmak pontos 

ismerete. 

A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza között 

(szemlélet alapján). 

Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe 

között. Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A szög mérése. A szög ívmértéke. Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegység-

választás, mérőszám. 

Thalész tétele. A matematika, mint kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása. 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. (Koordináta-geometria előkészítése.) 

Ismeretek mozgósítása, rendszerezése problémamegoldás érdekében. Állítás és 

megfordításának gyakorlása.  

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzformációk 

tulajdonságai. A geometriai vektorfogalom.  

A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása. 

Egybevágóság, szimmetria.  

Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a környezetünkben található 

tárgyakban. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. 

Szabályos sokszögek.  

Fogalmak alkotása specializálással. 

Egyszerű szerkesztési feladatok.  

Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv készítése, ellenőrzés. Megosztott 

figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Pontos, esztétikus munkára nevelés. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás). 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. A hasonlósági transzformáció.  

A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása. 

Hasonló alakzatok. A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő 

szakaszok hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a 

felszín és a térfogat változik. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása. 
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A hasonlóság alkalmazásai. Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok 

kerületének, területének aránya.  

Új ismeretek matematikai alkalmazása.  

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe. 

Ismeretek tudatos memorizálása, alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál, szakaszok 

szerkesztésénél.  

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése: 

geometriai modell. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. 

Annak tudatosítása, hogy nem egyformán változik egy test felszíne és térfogata, ha 

kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása. 

Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés korábbi 

információkra. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. Emlékezés definíciókra. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.  

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög 

hiányzó adatainak kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, 

síkban és térben.  

A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló 

megoldása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 

terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. 

Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 10 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, 

diagramok olvasása. Százalékszámítás. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése 

(relatív gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, 

vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. 

Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok 

rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együtt változó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, készítése.  

Grafikai szervezők összevetése más formátumú dokumentumokkal, következtetések 

levonása írott, ábrázolt és számszerű információ összekapcsolásával. 

Számítógép használata. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. 

A statisztikai mutatók nyújtotta információk helyes értelmezése.  

Nagy adathalmaz vizsgálata kevés statisztikai jellemzővel: előnyök és hátrányok.  

Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége.  

A véletlen esemény szimmetria alapján, logikai úton vagy kísérleti úton megadható, 

megbecsülhető esélye, valószínűsége. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen 

kísérlet. Biztos esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív 

gyakoriság, esély, valószínűség. 

Tematikai egység A tananyag rendszerezése 

Órakeret 

N: 16 óra 

E: 12 óra  

L: 8 óra 

Javaslat 

A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség 

van annak rövid összefoglalására, miről is szól, milyen 

témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel 

ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az 

iskolába járók fő célja az érettségi vizsga (kisebb arányban 

várható felsőfokú továbbtanulás), hangsúlyozni kell, mely 

ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb érettségi 

követelmények közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban, 

célirányosabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak 

tanítása során.) 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 28 óra 

E: 22 óra  

L: 14 óra 

Javaslat  

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési 

formától. Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk 

akár tanulói egyéni problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal 

összhangba hozható) a megoldására, esetleg (ha az osztály 

többségének megfelel) a tanulók szakmájába vágó speciális 

feladatokra. Nagyon hasznos volna csoportos projektmunkákra, 

jó esetben más tantárggyal közös projekt megvalósítására 

fordítani. Levelező formánál a kisebb időkeretben szűkebb a 

választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a 

helyi adottságok és igények determinálják ennek az időnek a 
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felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok 

közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága 

előtti értékelésére fordítani. Legyen megtervezve, az 

osztállyal/csoporttal közösen előzetesen megbeszélve. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

− Értsék, és jól használják a matematikai logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

− Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

− Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

− Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról 

tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma 

megoldására. 

Számtan, algebra 

− Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 

azonosságok. 

− Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen 

egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek 

felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

− Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati 

feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás 

önálló ellenőrzése. 

− Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

− Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

− A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, 

tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből 

a lényeg kiemelésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

− A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

− Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

− Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

− Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

− A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a 

természettudományos tárgyak megértése miatt, és különböző 

gyakorlati helyzetek leírásának érdekében is. 

Geometria 

− Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

− Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 
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− A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek 

tulajdonságainak ismerete. 

− Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két 

hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. 

távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

− Szimmetria ismerete, használata. 

− Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

− Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete. 

− Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

− Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor 

felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott 

bázisrendszerben. 

− Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 

kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 

mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 

geometriai modelljének megalkotása. 

− A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

− A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

− A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

Valószínűség, statisztika 

− Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

− Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

− Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 

− Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 

− Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

− A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek 

adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. 

Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 

esemény bekövetkezésének esélyét.  
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11–12. évfolyam 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 16 óra 

E: 8 óra  

L: 8 óra. 

Javaslat 

Lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói 

vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka 

során egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg 

hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) 

projektmunka minősítése is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló 

összes órai teljesítményét is. Az érettségi előtt ajánlott a 

vizsgafeladatok formáját, tematikáját kipróbálni, hosszabb kidolgozási 

idejű komplex feladatsort is kiadni.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

L: 9 óra. 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal 

kapcsolatos alapfogalmak. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, 

értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos 

állítások megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási 

képesség fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban. Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. 

Matematikatörténet: Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: kombinatorikai modell.  

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés megválasztásának 

jelentősége a matematikában.  

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszámösszeg és az élek száma közötti 

összefüggés. Matematikatörténet: Euler. 

Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.  
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

N: 34 óra 

E: 17 óra 

L: 16 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. 

Egyenlet, egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika 

alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom 

újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése 

követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása 

egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

n-edik gyök. A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.  

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Ismeretek mozgósítása. 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

A logaritmus értelmezése. 

Korábbi ismeretek felidézése (hatvány fogalma). 

Zsebszámológép használata, táblázat használata. Annak felismerése, hogy a technika 

fejlődésének alapja a matematikai tudás.  

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával 

megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

Kulcsfogalmak/fogalmak n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

N: 43 óra 

E: 21 óra 

L: 20 óra 

Előzetes tudás 
Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. Négyzetgyök. 

Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög szögfüggvényeinek 

értelmezése. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. 

Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A 

matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, 

vizsgálata. Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások 

adott feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, 

képletek értelmezése. Ismerethordozók használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus 

jelenségek kezelése. 

A trigonometrikus függvények transzformációi: cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint. 

Az exponenciális függvények. Permanenciaelv alkalmazása. 

Exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban.  

Modellek alkotása (függvénymodell): a lineáris és az exponenciális növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének összevetése konkrét, valós problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok stb.).  

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük. 

A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és inverzének a 

grafikonja a koordináta-rendszerben. 

A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. 

Matematikatörténet: Fibonacci. 

Sorozat megadása rekurzióval és képlettel. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. Matematikatörténet: Gauss.  

A sorozat felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során. 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. A sorozat felismerése, a megfelelő képletek 

használata problémamegoldás során.  

A számtani sorozat mint lineáris függvény és a mértani sorozat mint exponenciális függvény 

összehasonlítása. 

Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. 

Korábbi ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális 

függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. 

Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

N: 60 óra 

E: 45 óra 

L: 30 óra 
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Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, 

nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó 

tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek 

szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú 

egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, 

háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, 

henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes 

fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat 

kiszámítása. A matematika két területének (geometria és algebra) 

összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi 

ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szinusztétel, koszinusztétel. 

Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű háromszög és a két tétel). 

Síkidomok kerületének és területének számítása. 

Ismeretek alkalmazása. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a 

koszinusz hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata. Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel 

kapcsolatos valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

A problémához hasonló egyszerű probléma keresése.  

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének 

szükséges és elégséges feltétele. 

A művelet újszerűségének felfedezése. A szükséges és az elégséges feltétel felismerése, 

megkülönböztetése. 

Helyvektor. 

Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások. 

Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. 

A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió szemléletes 

fogalmának fejlesztése. 

A helyvektor koordinátái. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög 

súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

A kör egyenlete. 

Geometria és algebra összekapcsolása. 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens. 

Iránytangens és az egyenes meredeksége. 

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.  
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Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban. 
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Az egyenes egyenlete. Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.  

Két egyenes metszéspontja. Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása algebrai eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása). 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. 

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok 

megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák számítógépes 

megjelenítése. 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek 

(gúlák és kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolása. 

Fogalomalkotás közös tulajdonság szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek 

megfelelő ponthalmaz. Felszín, térfogat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

N: 30 óra 

E: 22 óra 

L: 16 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 

ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek 

értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 

valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen 

mintavétel módszerei jelentőségének megértése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer 

eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi 

események összegeként. Példák független és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, 

halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása.  

Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása 

példákon keresztül.  

A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség kapcsolata. 
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A valószínűség klasszikus modellje.  

A modell és a valóság kapcsolata. 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. 

Ismeretek mozgósítása, tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása. 

Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli 

mintavétel. 

Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok 

jellemzése statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk 

kritikus értelmezése. Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 

Számológép/számítógép használata statisztikai mutatók kiszámítására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
A valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. Szórás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

N: 52+6 ó. 

E: 22+3 ó. 

L: 15+3 ó. 

Előzetes tudás 
A középiskolai matematika anyaga. (Az utolsó félévben legalább 40 

óra időkeretben.) 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. A 

problémának megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn-diagram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. 

Szövegértés. A szövegben található információk összegyűjtése, rendszerezése. 

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. Halmazok eszközjellegű használata. 

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. Emlékezés a tanult definíciókra 

és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során. 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti különbség megértése. Néhány 

tipikusan hibás következtetés bemutatása, elemzése. 

Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. Sorba 

rendezési és kiválasztási problémák felismerése. Gondolatmenet szemléltetése gráffal. 



 

923 

 

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét 

megjelenései: valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai 

műveletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek 

eseményekkel. 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.  

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. Az azonosságok szerepének ismerete, használatuk. Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása, pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. Adott 

egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. Az önellenőrzésre való képesség. 

Önfegyelem fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás. 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. A tanult 

megoldási módszerek biztos alkalmazása. 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés.  

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét 

feladatokban. Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. 

Függvénytranszformációk: cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. 

Kapcsolat a matematika két területe között: függvénytranszformációk és geometriai 

transzformációk. 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

Függvények használata valós folyamatok elemzésében. Függvény alkalmazása matematikai 

modell készítésében. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. Valós 

problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása. 

Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál. 
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Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk.  A háromszög nevezetes vonalai, pontjai 

és körei. Összefüggések a háromszög oldalai, oldalai és szögei között. A derékszögű 

háromszög oldalai, oldalai és szögei közötti összefüggések. A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, alkalmazása. 

Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása különböző 

szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok. 

Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

Vektorok alkalmazásai. 

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. Adathalmazok jellemzése 

önállóan választott mutatók segítségével. A reprezentatív minta jelentőségének megértése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség kiszámítása 

a klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a 

társadalmi folyamatokban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 

 

Tematikai egység 
A tananyag rendszerezése  

 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 5 óra  

L: 4 óra 

Javaslat 

A kezdő évben év elején, egyébként minden tanév végén szükség van 

annak rövid összefoglalására, miről is szól, milyen témakörökkel 

foglalkozik a matematika, ill. milyen elemeivel ismerkedhettek meg az 

elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt az iskolába járók fő célja az 

érettségi vizsga (kisebb arányban várható felsőfokú továbbtanulás), 

hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb 

érettségi követelmények közé. (Ez a felnőtt tanulóknál sokkal jobban, 

célirányosabban megvalósítható, mint a tanköteles korúak tanítása 

során.) 
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Tematikai egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

 

Órakeret 

N: 30 óra 

E: 17 óra 

L: 13 óra 

Javaslat 

Ugyanazok az ajánlások, mint a 9–10. évben, de a 12. évben már az 

érettségire való felkészülés a fő cél. Javasolható akár egy 

„próbaérettségi” jellegű munka, amikor egy már lefolyt érettségi 

feladatsorát önállóan (szigorú érettségi formák között) oldják meg, 

majd ennek kiértékelése, a hivatalos helyes megoldások közös 

elemzése (saját megoldásuk kijavítása) után ezt megismétlik. Így 

megfelelhet tanulói „felmérő” dolgozatnak is.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

– A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

– A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásban. 

– Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

– Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

– A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése problémamegoldás céljából.  

– A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

– A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani.  

– A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, 

alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

Számtan, algebra 

– A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

– A logaritmus fogalmának ismerete. 

– A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

– Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

– A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

– Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

– Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

– Függvénytranszformációk végrehajtása. 

– Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

– Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

– A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 

– Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 

felhasználhatóságáról. 

Geometria 

– Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

– A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 
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– A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

– Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

– Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

– Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

– A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-

rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 

megoldása. 

Valószínűség, statisztika 

– Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

– A valószínűség matematikai fogalma. 

– A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

– Mintavétel és valószínűség. 

– A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

– Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

Összességében 

– A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

a tanulók önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

– Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

– Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

– Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

– Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

– A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

– A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 

eredmények becslésére. 

– A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

– A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 

legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 

matematikusok eredményeire. 

 

ANGOL NYELV 
 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A felnőttoktatásban részt vevők valós élethelyzeteken alapuló idegen nyelvi környezetben, 

érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül eljutnak a KER szerinti A2 szintre, 

optimális esetben elérik a B1 szintet. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a program 

résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 
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tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek 

együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges 

fejleszteni.  

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet játszanak. 

A tanuló elindul a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiák kialakítása felé. Receptív 

készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, kiemelni 

és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban 

megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi egységet 

létrehozni, és különféle kommunikációs helyzetekben boldogulni. Fel kell ismernie, hogy a 

nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok 

szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő 

hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg autentikus, a 

feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók maguk is 

viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé válhatnak az 

adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly motivációs 

forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat szervezésében nagy 

jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek szintén erősíthetik a 

motivációt. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és tiszteletben 

tartsák más népek kultúráját, felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, és megtanulják a 

kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak 

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel 

való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más 

tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a nyelvtanulási 

stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy nyelvtudásukat 

önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák 

komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás résztvevői a korábbi nappali rendszerű iskolai 

oktatásban már tanulhatták az idegen nyelvet, tudásuk nagy valószínűséggel heterogén, a 

nappali és a felnőttképzés között esetleg évek telhetnek el, így a tanterv nem épülhet az 5–8. 

osztály számára készített tantervre, hanem egy hosszabb, szintre hozó szakasz beépítése 

szükséges. A szintre hozó szakasz hossza lerövidíthető vagy hosszabbítható. Az elvárás, hogy 

a 10. osztály végére a tanulók elérjék a KER szerinti A2 szintet, hogy tanulmányaikat sikeresen 

folytathassák a 11. évfolyamon, és középiskolai tanulmányaik végén eredményes érettségi 

vizsgát tegyenek. Az a tanuló, aki még nem tanulta az idegen nyelvet, a kezdő tanterv szerint 

halad. 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszokra bontva 

határozza meg. 

 

 Bemeneti szint 10. évfolyam 12. évfolyam 

Első idegen nyelv heterogén (0–A2) A2 B1 
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Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően 

a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az 

íráskészség.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a NAT-ban 

megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 

érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 

írásbeli kommunikáció számos készségeleme kölcsönhatásban van az anyanyelvi 

kommunikációval. A két terület erősítheti egymást, megfelelő módszerekkel az anyanyelv 

használata tudatosabbá válhat. 

A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek kiemelten fontosak a 

felnőttoktatásban, mivel a képzés specifikus jellegéből adódóan a tanórák száma a nappali 

munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabbak, amíg a kimeneti követelmény, az érettségi 

vizsga a nappali és az esti-levelező képzésben résztvevők számára azonos. Az önálló tanulás 

képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga érdekében. A hatékony 

önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten található autentikus 

szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Az internet segítségével a 

tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly 

motivációs forrás lehet az idegen nyelvű szövegek megértése. Az önálló internetes kutatás 

bátorítja és elősegíti az autonóm tanulás kialakulását és az informatikai készségeik fejlődését.  

Az önálló tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben megvalósuló 

„egymástól tanulás”. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább fokozzák a 

tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli interakció, 

összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig integráltan 

történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem szerepelnek 

óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott témaköröket 

az ajánlott óraszámokkal. A témakörök megismerését a kerettanterv az első két évre tervezi, 

évfolyamonként öt-öt téma kerülhet feldolgozásra, amelyek kiválasztását és sorrendjét az 

intézmények – profiljuk és igényeik szerint – helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon 

választható órakerettel (9–11. évfolyamon évfolyamonként: 7 óra, 12. évfolyamon 6 óra) a helyi 

tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott óraszámait. A 11–12. évfolyamon a témák 

visszatérnek, folyamatosan bővülnek, és magasabb nyelvi szinten kerülnek feldolgozásra. 

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 9. évfolyam elején egy 

diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók sikeres 

felzárkóztatásához szükséges egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a 

szükséges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja 

a folyamatos fejlődést, majd minden egyes tanév szummatív (minősítő) méréssel zárul (2 óra). 

A 12. évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek az utolsó 

megmérettetésre (4 óra). 

 

idegen nyelv 

(angol) 

9. évfolyam 

(36 hét) 

10. évfolyam 

(36 hét) 

11. évfolyam 

(36 hét) 

12. évfolyam 

(31 hét) 

N E L N E L N E L N E L 

heti óraszám  5 3 2 5 3 2 5 3 2 6 3 2 

éves óraszám 180 108 72 180 108 72 180 108 72 186 93 62 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a tanévhez kapcsolódó teljes óraszám szerepel. 

 

 

9–10. évfolyam 
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Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatás 9–10. évfolyama a heterogén idegen nyelvi 

szintek kiegyenlítésének az időszaka. Azok a tanulók, akik korábban még nem tanulták az 

idegen nyelvet, kezdő tanterv szerint haladnak az európai hatfokú skála második, A2 szintje 

felé. Azok, akik már rendelkeznek idegen nyelvi ismeretekkel, tudásuk felelevenítésével, 

felzárkózással kezdik középiskolai tanulmányaikat, majd a közel azonos szint elérésével 

haladnak tovább az európai hatfokú skála második és harmadik szintje felé. A 10. osztály végére 

a képzésben részt vevő minden egyes tanuló eléri minimum az A2 szintet. A célkitűzések 

sikeres megvalósításának elengedhetetlen eszköze az intenzív készségfejlesztés, a 

differenciálás, az egyéni szükségletek figyelembevétele és a motiváció. A tanulók motivációját 

növelik a változatos interakciós formák, a nyelvi órák elfogadó légköre, a pozitív 

visszajelzések, a konstruktív támogatás, az átlátható értékelés, a tanulókat érdeklő tantárgyi 

tartalmak, valamint a kommunikációs és információs technológiák használata. Tudatosítani kell 

a nyelvórai és az iskolán kívüli nyelvtanulás lehetőségeit, amelyek elengedhetetlenül 

szükségesek a kitűzött nyelvi szintek eléréséhez, valamint az önálló nyelvtanulóvá váláshoz. 

 

Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének bemeneti diagnosztikus 

mérése 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 

A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges 

egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges 

információkat. Amennyiben a tanulók még nem tanulták az idegen 

nyelvet, a csoportot homogénnek tekinthetjük. 

 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül, az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, ismeretek, 

készségek, motiváció. A tanuló már megért bizonyos célnyelvi 

fordulatokat, amelyek az anyanyelvében és környezetében is 

használatosak. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az eleinte nonverbális eszközökkel is támogatott célnyelvi óravezetés 

követése, a rövid, egyszerű tanári utasítások megértése; 

az ismerős témákhoz kapcsolódó egyszerű közlések és kérdések 

megértése; 

az egyszerű, konkrét, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó közlésekből 

az alapvető fordulatok kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A rövid és egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekre, a közös munka megszervezésére vonatkozó 

tanári utasítások megértése. 

Egyszerű, konkrét, mindennapi szükségletekre vonatkozó kifejezések megértése az ismert 

témakörökhöz kapcsolódó, egyszerű szövegekben. 

Egyszerű instrukciók, útbaigazítások követése, egyszerű, személyes kérdések megértése. 

Ismert témakörökhöz kapcsolódó rövid, egyszerű, autentikus szövegek bemutatásának aktív követése; 

a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a szövegfajtára, a témára és a lehetséges 

tartalomra vonatkozóan.  

Alapvető stratégiák alkalmazása, például rövid, hallott szövegben ismeretlen elemek jelentésének 

kikövetkeztetése; az ismert szavak, a beszédhelyzetre, a szereplőkre vonatkozó információk, a hallott 

szövegeket kísérő nonverbális elemek (például képek, képsorok, tárgyak, testbeszéd, hanglejtés) 

felhasználása a szöveg megértéséhez. 
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A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Közlemények, párbeszédek, instrukciók, figyelmeztetések, 

útbaigazítások, kisfilmek, rajz- és animációs filmek, rövid részletek a 

médiából, egyszerű dalok, versek, találós kérdések, viccek. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Az iskolán kívül, és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A beszédszándék kifejezése egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő 

szókinccsel és nonverbális elemekkel támogatva; 

személyes adatokra vonatkozó kérdésfeltevés, és egyszerű nyelvi 

eszközökkel válaszadás a hozzá intézett kérdésekre; 

kommunikáció nagyon egyszerű, begyakorolt nyelvi panelekkel; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Konkrét, egyszerű, mindennapos kifejezések megértése, ha a partner közvetlenül a tanulóhoz 

fordul, és lassan, ismétlésekkel beszél. 

A gondosan megfogalmazott, lassan elmondott kérdések és utasítások megértése, rövid, 

egyszerű útbaigazítások adása és követése. 

Részvétel egyszerű beszélgetésben szükség szerinti lassú ismétléssel, körülírással vagy 

módosítással. 

Egyszerű, az osztálytermi rutincselekvésekhez kapcsolódó kommunikáció. 

Beszédszándék kifejezése verbális és nonverbális eszközökkel (például bemutatkozás, 

bemutatás, valamint az üdvözlés és elköszönés alapvető formáinak használata, kérés, kínálás, 

érdeklődés mások hogyléte felől, reagálás hírekre). 

Egyszerű kérdések és állítások megfogalmazása, válaszadás, reagálás. 

Betanult beszédfordulatok alkalmazása, elemi információk kérésére és nyújtására például a 

tanulóról, beszélgetőpartneréről, lakóhelyről, a családtagok foglalkozásáról. 

A számok, árak, alapvető mennyiségek, idő kezelése. 

Érdeklődés árucikkek áráról, egyszerű vásárlási párbeszédek, néhány mondatos 

telefonbeszélgetések lebonyolítása. 

A beszélgetés strukturálásának néhány egyszerű eleme, például beszélgetés kezdeményezése, 

figyelemfelhívás. 

Egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták betanult készletének szűk körű alkalmazása; 

szavak, illetve szócsoportok összekapcsolása nagyon alapvető lineáris kötőszavakkal. 

Nagyon rövid, különálló, többnyire előre betanult megnyilatkozások. 

Magyarázat, segítség, ismétlés kérése metakommunikációs eszközökkel. 

Metakommunikációs és vizuális eszközök használata a mondanivaló támogatására. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rövid társalgás, rövid tranzakciós és informális párbeszédek, szerepjátékok, 

betanult jelenetek, információ hiányán, illetve különbözőségén alapuló 

szövegek. 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 
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Előzetes tudás 
Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Saját magához és közvetlen környezetéhez kötődő, ismert témákról 

egyszerű, begyakorolt fordulatokkal rövid megnyilatkozások; 

munkájának egyszerű nyelvi eszközökkel történő bemutatása;  

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Ismerős, személyes témák (saját maga, család, iskola, ismerős helyek, emberek és tárgyak) 

leírása szóban. 

Rövid, egyszerű szövegek felolvasása és emlékezetből történő elmondása. 

Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 

szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 

Konkrét szituációkra vonatkozó, különálló szavakból és fordulatokból álló szókincs 

alkalmazása, ezek összekapcsolása az alapvető lineáris kötőszavakkal. 

A helyes kiejtés gyakorlása autentikus hangzó anyag segítségével. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rövid történetek, témakifejtés, dalszövegek, rapszövegek, rövid 

prezentációk és projektek csoportos bemutatása. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése  

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. 

Különböző szövegfajták olvasásában való jártasság a tanuló 

anyanyelvén és az első idegen nyelven. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az ismert nevek, szavak és mondatok megértése egyszerű szövegekben; 

az egyszerű leírások, üzenetek, útleírások fő gondolatainak megértése 

az ismerős szavak, esetleg képek segítségével; 

egyszerű autentikus szöveg lényegének megértése, a szövegből néhány 

alapvető információ kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, mindennapi szövegekben (például feliratokon) az ismerős nevek, szavak és 

egyszerű fordulatok, a nemzetközi és a más nyelven tanult szavak felismerése. 

Egyszerű információkat tartalmazó, rövid leíró szövegek fő gondolatának megértése, például 

hirdetésekben, plakátokon vagy katalógusokban. 

Egyszerű, írott, képekkel támogatott instrukciók követése. 

Egyszerű üzenetek, például képeslapok szövegének megértése. 

Nyomtatványok, űrlapok személyes adatokra vonatkozó kérdéseinek megértése. 

Egyszerű, írásos útbaigazítások, útleírások követése. 

Az alapvető olvasási stratégiák alkalmazása, például az ismerős nevek, szavak és alapvető 

fordulatok összekapcsolása, szükség esetén a szöveg különböző részeinek újraolvasása, a 

szövegekhez kapcsolódó képek, képaláírások, címek, a vizuális információk felhasználása a 

szöveg megértéséhez. 
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A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Hirdetések, reklámok, plakátok, névjegykártyák, feliratok, versek, 

dalszövegek, újságfőcímek, könyv- és filmcímek, szöveges karikatúrák, 

képregények, viccek, nagyon egyszerű katalógusok, nyomtatványok, 

egyszerű üzenetek, útleírások, képeslapok. 

 

Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Az iskolán kívül és az iskoláztatás során szerzett tapasztalatok, 

ismeretek, készségek, motiváció. Bizonyos írásbeli műfajok és 

jellegzetességeik ismerete. Az írást illetően esetleg már kialakult 

attitűdök. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; 

írásban személyes adatokra vonatkozó egyszerű kérdésekre válaszadás;  

minta alapján néhány közismert műfajban egyszerű és rövid, tényközlő 

szövegek írása a tanulót érdeklő, ismert témákról. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szavak és rövid, jól olvasható szövegek másolása. 

Lista írása. 

Egyszerű fordulatok és mondatok írása a legegyszerűbb nyelvi szerkezetek használatával (például hol 

lakik, mit csinál a tanuló vagy mások). 

Adatok kérése és megadása írásban (például számok, dátumok, időpont, név, nemzetiség, cím, 

életkor); formanyomtatványok kitöltése. 

Rövid, egyszerű üdvözlő szöveg, üzenet írása. 

Személyes információt, tényt, tetszést vagy nemtetszést kifejező rövid üzenet, komment írása (például 

internetes fórumon, blogban). 

Egyszerű levél, e-mail írása a legfontosabb formai elemek betartásával (például címzés, a 

kommunikáció tárgyának megjelölése, a címzett megszólítása, búcsúzás). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (például listavers, rapszöveg, rigmus, dalszöveg, 

rövid jelenet) írása, illetve átírása. 

Egyszerű írásos minták követése, aktuális, konkrét és egyszerű tartalmakkal való megtöltése. 

Kész szövegekből hasznos fordulatok kiemelése, alkalmazása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (például nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép). 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatványok, űrlapok, listák, hagyományos és 

elektronikus képeslapok, poszterszövegek, képaláírások, üzenetek, SMS-

ek/MMS-ek, levelek, e-mailek vagy internes profilok, üzenetek, internetes 

bejegyzések, instrukciók, versek; rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, 

jelenetek. 

Felzárkózás, szintre hozás 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 
Célnyelvi óravezetés megértése, egyszerű, rövid, hangzó szövegekhez 

kapcsolódó feladatok megoldása. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az osztálytermi tevékenységekhez kapcsolódó tanári utasítások 

megértése; 

az ismert témákhoz kapcsolódó egyszerű kérdések és kijelentések 

megértése; 
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a tanult témakörökben elhangzó szövegekben a tanult szavak, szó- és 

beszédfordulatok felismerése, és ezekből következtetés a szövegek 

témájára, tartalmára;  

az ismert témakörökben elhangzó szövegekben a beszélők 

gondolatmenetének követése; 

a lényeg és néhány alapvető információ kiszűrése az ismert 

témakörökben elhangzó szövegekből, részben önállóan, részben a 

megértést segítő, változatos feladatokra támaszkodva; 

néhány, a megértést segítő alapvető stratégia egyre önállóbb 

alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetés követése (osztálytermi 

rutincselekvések, a közös munka megszervezése, eszközhasználat). 

Az ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és megállapítások megértése. 

A rövid, egyszerű autentikus szövegek aktív követése. 

A tanult nyelvi elemek felismerése. 

A szöveg lényegének vagy néhány konkrét információnak a kiszűrése. 

A beszélők gondolatmenetének kiszűrése ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű 

szövegekben. 

A célnyelvi normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez 

igazított tempóban beszélők megértése, ha szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi 

információkat megismételve beszélnek. 

A fenti 

tevékenységek-

hez használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Könnyűzenei vagy popdalok, képekkel illusztrált történetek, kisfilmek, a 

célnyelvi kultúrát bemutató multimédiás anyagok, egyéb hangzó anyagok; 

beszéd tanárral, tanulótársakkal, tanári beszéd, interaktív feladatok. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 
Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal 

folytatott kommunikáció. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Közvetlen információcserét igénylő feladatokban kommunikáció ismert 

témákról, egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt 

beszédfordulatokkal; 

kérdésfeltevés kiszámítható, mindennapi helyzetekben, válaszadás a 

hozzá intézett kérdésekre, illetve rövid párbeszédek folytatása; 

az első lépések megtétele a célnyelv spontán módon történő használata 

útján; 

törekvés a célnyelvi normához közelítő kiejtésre, intonációra és 

beszédtempóra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló 

kifejezésére, egyre bővülő szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi 

eszközökkel. 

Egyszerű, tényszerű információkérés és -adás. 
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Egyszerű nyelvi eszközökkel ki tudja fejezni érzéseit, véleményét és gondolatait, illetve rá tud 

kérdezni ezekre. 

Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, 

egyszerű nyelvi eszközökkel kérdések és felszólítások, reagálás megfogalmazása. 

Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 

beszélgetésben. 

Meg tudja kérni a tanuló a beszélgetőpartnerét, hogy ismételje meg mondandóját, vagy 

magyarázza meg azt. 

Kiejtése legalább annyira érthető, hogy beszélgetőpartnere többnyire követni tudja, amit 

mond. 

Szükség esetén a saját mondanivalóját átfogalmazza, leegyszerűsítia kommunikáció 

fenntartása érdekében. 

A fenti 

tevékenységek-

hez használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rövid párbeszédek, egyszerű társalgás, szerepjátékok, dramatizált 

jelenetek, kérdések, felszólítások, kérések, információ hiányán, illetve 

különbözőségén, véleménykülönbségen alapuló szövegek, spontán 

megnyilvánulások. 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás Felkészülés után rövid szövegek elmondása. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rövid, de egyre bővülő szókincs, egyszerű beszédfordulatok 

alkalmazásával, összefüggő beszéd saját magáról és közvetlen 

környezetéről;  

munkája bemutatása egyszerű nyelvi eszközökkel; 

rövid, egyszerű történetek mesélése; 

egyszerű állítások, összehasonlítás, magyarázat, indoklás 

megfogalmazása; 

egyszerű nyelvtani szerkezetek és mondatfajták használata; 

a szavak, szócsoportok, egyszerű cselekvések, történések 

összekapcsolása lineáris kötőszavakkal, és az ok-okozati összefüggések 

kifejezése; 

a megértést segítő legfontosabb stratégiák alkalmazása; 

a célnyelvi normához közelítő kiejtés, intonáció és beszédtempó 

alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló felkészülés után egyszerű nyelvi elemeket használva beszélni tud ismert témákról, 

mesélni tud élményeiről, vagy össze tud foglalni egy-egy rövid történetet, egyszerű nyelvi 

szerkezetekkel el tud játszani előre megírt szerepeket. 

Minta alapján összefüggő szövegalkotás szavak, szócsoportok, cselekvéssorok 

összekapcsolásával, egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, 

indoklások, ok-okozati kapcsolatok kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 

Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése. 

Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatása után a célnyelvi normához közelítő 

kiejtéssel el tudja ismételni a szöveget. 
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A fenti 

tevékenységek-

hez használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rövid történetek, élménybeszámolók, szerepek, leírások (pl. képleírás, 

tanulói munka bemutatása), előadás, prezentáció, témakifejtés. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás Közös feldolgozást követően egyszerű olvasott szövegek lényegének, 

tartalmának megértése. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az ismerős témákról szóló rövid szövegek megértése;  

az alapvető információk megtalálása az egyszerű, hétköznapi 

szövegekben; 

autentikus szövegek lényegének megértése, a szövegekből az alapvető 

információk kiszűrése;  

az olvasott szövegekre vonatkozó feladatok elvégzése; 

a készségek kreatív használata az olvasott szövegek megértéséhez, 

értelmezéséhez; 

tájékozottság növelése a célnyelvi kultúráról; 

az érdeklődés fokozása a célnyelvi kultúrába tartozó irodalmi, művészeti 

alkotások iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése 

(pl. leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 

Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, 

étlapon és menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 

Egyszerű üzenetek megértése, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések. 

Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 

Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 

Egyszerű, rövid történet és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek megértése. 

A fenti 

tevékenységek-hez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Ismeretterjesztő szövegek, egyszerűsített irodalmi szövegek, rövid 

történetek, dalszövegek, cikkek és honlapok, útleírások, hirdetések, 

plakátok, hagyományos és elektronikus nyomtatványok, internetes 

fórumok hozzászólásai, képregények, egyszerű üzenetek, képeslapok, 

feliratok, étlap, menetrend, egyszerű biztonsági előírások, magánlevelek. 
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Fejlesztési egység Íráskészség 

Előzetes tudás 

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatok írása; mintát követve 

különböző műfajú és a célcsoport érdeklődésének megfelelő témájú 

szövegek alkotása. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Összefüggő mondatok írása a közvetlen környezettel kapcsolatos 

témákról; 

az írás kommunikációs eszközként történő használata egyszerű 

interakciókban; 

gondolatok kifejezése egyszerű kötőszavakkal összekapcsolt 

mondatsorokban; 

a nyelvismeret kreatív alkalmazása egyszerű szövegek írására az őt 

érdeklő, ismert témákról; 

az alapvető írásbeli műfajok sajátos szerkezeti és stílusjegyeinek 

felismerése és követése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A tanuló képes szavak és rövid szövegek diktálás utáni leírására. 

Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatalkotás a közvetlen környezetével kapcsolatos 

témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 

Kommunikációs céllal egyszerű szövegalkotás (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, 

fórumbejegyzés). 

Egyszerű írásos minták követése és aktuális, konkrét és személyes tartalmak kifejezése.  

Gondolatai összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 

A gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek ismerete, saját írásmű 

létrehozása (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záróformula). 

Mindennapi, ismerős témákhoz kapcsolódó feljegyzések készítése. 

A fenti 

tevékenységekh

ez használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírás, felirat, utasítás, képeslap, üdvözlőkártya, meghívó, üzenet, SMS, e-

mail, levél, adatlap, bejegyzés, dalszöveg. 

 

Ajánlott témakörök a 9–10. évfolyamra 

Témák Órakeret 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

N: 26 óra  

E: 16 óra 

L: 12 óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi 

szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók 

segítése.  Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és 

különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és 

kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

N: 33 óra  

E: 20 óra 

L: 13 óra 

Környezetünk N: 30 óra  
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Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A 

lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a 

vidéki élet összehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, 

éghajlat. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

E: 18 óra 

L: 12 óra 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat). 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, 

fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet 

tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

N: 30 óra  

E: 18 óra 

L: 12 óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú. 

N: 37 óra  

E: 22 óra 

L: 13 óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, 

sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés 

telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és 

más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

N: 33 óra  

E: 20 óra 

L: 13 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A 

művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe 

a mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

N: 33 óra  

E: 20 óra 

L: 13 óra 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros 

közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a társasutazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. Célnyelvi és más kultúrák. 

N: 30 óra  

E: 18 óra 

L: 12 óra 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

N: 30 óra  

E: 18 óra 

L: 12 óra 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés 

a célnyelvi országokban. 

N: 30 óra  

E: 18 óra 

L: 12 óra 
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Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

9. évf. 10. évf. 

Javaslat  

A szabadon választható órakerettel a helyi 

tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák 

ajánlott óraszámait. 

N: 21 óra 

E: 11 óra 

L: 7 óra 

N: 21 óra 

E: 11 óra 

L: 7 óra 

 

Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének formatív vagy 

szummatív mérése 

Órakeret 

9. évf. 10. évf. 

2 óra 2óra 

Javaslat 

A mérés célja a további csoportos és egyéni fejlesztés irányának 

meghatározása 

− Három területen (hallott és olvasott szöveg értése, íráskészség) 

végezzük. 

− A nyelvi jelentésre, és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

− Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kell 

megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét 

információt kell kikeresni a szövegből. 

− A feladatok fokozatosan nehezedő egységeket tartalmazzanak a 

minimumszinttől az alapszint felé vezető skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, 

olyan témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett 

tananyagban megtalálhatók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, 

közérthető utasításokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

− A párosításon alapuló feladatoknál a szükségesnél mindig több 

lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlap a következő feladattípusokból állhat: reklámok, 

dalszövegek párosítása hiányzó mondatrésszel, felirat párosítása 

hellyel, címek párosítása szöveggel (pl. tévéműsor, mozifilmek), 

interjúkérdések párosítása válaszokkal, hiányos szöveg kiegészítése 

megadott szavakkal. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A2 szintű nyelvtudás.  

A tanuló képes egyszerű hangzó szövegekből kiszűrni a lényeget és néhány 

konkrét információt. 

Részt tud venni rövid beszélgetésekben, képes feltenni és megválaszolni 

kérdéseket kiszámítható, mindennapi helyzetekben, képes gondolatokat és 

információt cserélni ismerős témákról. 

Képes ismerős témakörökben rövid, összefüggő szóbeli megnyilatkozásra 

egyszerű, begyakorolt mondatszerkezetek, betanult fordulatok, alapvető 

szókincs segítségével.  

Megért az ismerős témákról írt rövid szövegeket, különböző 

szövegtípusoknak megfelelő egyszerű szövegekben megtalálja a szükséges 

információkat. 

Összefüggő mondatokat, rövid tényközlő szöveget ír hétköznapi, őt érintő 

témákról minta alapján. 
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11–12. évfolyam 

 

Az iskolarendszerű középfokú felnőttoktatásban a 10. évfolyam végére a heterogén idegen 

nyelvi szintek kiegyenlítődnek, a tanulók a KER szerinti A2 szintről folytatják tanulmányaikat, 

és haladnak a B1 szint felé. Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási 

stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel 

kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és 

továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át.  

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi tartalmak 

célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

 

Fejlesztési egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló, 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tematikai 

egység fejlesztési 

céljai 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és 

érthetően beszélnek. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

 

Fejlesztési egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 

helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is.  

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 

történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, regiszterhasználatban. 
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A fejlesztés tartalma 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, információcsere, 

álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információadás (pl. tünetek megadása 

orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások bevonása, 

beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, félreérthető 

megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események megtárgyalásához 

elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli, interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, 

viták. 

 

Fejlesztési egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 
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A fejlesztési tartalma 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag alapján), 

elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan vagy 

segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, 

rapszövegek. 

 

Fejlesztési egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges 

részinformációk kiszűrése. 

A fejlesztés tartalma 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 
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A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Fejlesztési egység Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és 

befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

A fejlesztés tartalma 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez 

tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása, pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak. 
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Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; 

hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. 

Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó 

levelek, e-mailek vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, 

illetve kérő levelek és e-mailek; személyes információt, tényt, illetve 

tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű 

cselekvéssort tartalmazó instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-

mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, 

rövid történetek, elbeszélések, rövid jellemzések. Rövid leírások; 

jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, felhívások, versek, rapszövegek, 

rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, paródiák. 
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Ajánlott témakörök a 11–12. évfolyamra 

Témák Órakeret 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, otthoni teendők. 

Egyén és család nálunk és a célországokban. 

N: 28 óra  

E: 15 óra 

L: 10 óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. Női és férfi 

szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás másokért, rászorulók 

segítése.  Ünnepek, családi ünnepek. Öltözködés, divat. Hasonlóságok és 

különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és 

kezelésük. Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

N: 33 óra  

E: 18 óra 

L: 12 óra 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). A 

lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. A városi és a 

vidéki élet összehasonlítása. Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, 

éghajlat. Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit tehetünk 

környezetünkért és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 

N: 28 óra  

E: 15 óra 

L: 10 óra 

Az iskola 

A tanuló saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más 

országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a nyelvtudás 

szerepe, fontossága. Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. Az iskolai 

élet tanuláson kívüli eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a 

célországokban. 

N: 29 óra 

E: 16 óra 

L: 12 óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. Önéletrajz, motivációs levél, 

állásinterjú. 

N: 37 óra  

E: 20 óra 

L: 12 óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen 

táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás). 

Életünk és a stressz. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek, 

sütés-főzés. Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés 

telefonon és interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód nálunk és 

más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

N: 33 óra  

E: 18 óra 

L: 12 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. A 

művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe 

a mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más országokban. 

N: 33 óra  

E: 18 óra 

L: 12 óra 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros 

közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási előkészületek, egy utazás 

megtervezése, megszervezése. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

N: 33 óra 

E: 18 óra 

L: 12 óra 
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Turisztikai célpontok. Célnyelvi és más kultúrák. 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök szerepe a 

mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a 

munkában. 

N: 33 óra 

E: 18 óra 

L: 12 óra 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés 

a célnyelvi országokban. 

N: 29 óra  

E: 15 óra 

L: 10 óra 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

11. évf. 12. évf. 

Javaslat 

A szabadon választható órakerettel a helyi 

tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák 

ajánlott óraszámait. 

N: 22 óra 

E: 12 óra  

L: 7 óra 

N: 22 óra 

E: 12 óra 

L: 7 óra 

 

Tematikai egység A teljesítmény mérése a 11–12. évfolyamon 

Órakeret 

11. évf. 

vége 

2 óra 

12. évf. 

vége 

4 óra 

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és kipróbálják a gyakorlatban az ezeknek megfelelő stratégiákat; 

megismerjék az érettségi során használt értékelési szempontokat is. A mérésnek tartalmilag és 

formailag összhangban kell állnia az érettségi vizsga követelményeivel.  

Javaslat 

A mérés:  

− Három területen (olvasott és hallott szövegértés, íráskészség) végezzük.  

− A nyelvi jelentésre, és ne a nyelvi formára koncentráljunk. 

− Az olvasott szöveg értését mérő feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre támaszkodva, vagy konkrét információt 

kelljen kikeresni a szövegből.  

− A feladatok fokozatosan nehezedő egységeket tartalmazzanak a 

minimumszinttől az alapszint felé vezető skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára érdekesek, motiválók legyenek, olyan 

témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek az elvégzett tananyagban 

megtalálhatók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven egyszerűen megfogalmazott, közérthető 

utasításokat adjunk. 

− A feladatok mindegyike példával kezdődjön. 

− Lényeges a párosításon alapuló feladatoknál, hogy a szükségesnél mindig 

több lehetőség közül kelljen az odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlapok az érettségi vizsgák feladattípusaiból állhatnak: 

olvasott/hallott szöveg értése: igaz-hamis-nincs a szövegben, 

feleletválasztós feladatok, párosítás, hiányos szöveg, rövid válaszok, 

mondatkiegészítés, összekevert bekezdések; nyelvhelyesség: 

feleletválasztós feladatok, szövegkiegészítés, szóképzés; íráskészség: 

rövid szöveg: képeslapírás, meghívás, üzenet; hosszabb szöveg: baráti 

levél, érdeklődő, panasz-, állásra jelentkező levél. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a 

ciklus végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a 

mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat 

a nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  

 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

A középfokú történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, 

jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú. Olyan nevelő-oktató 

tevékenység, amelynek célja az általános történelmi műveltség kiterjesztése és elmélyítése, 

valamint a magasabb műveltség megalapozása. A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük 

van a tanulói személyiség fejlődésében, társadalmi cselekedeteik tudatosulásában. Fontos a 

történelmi eseményekben részt vevő egyének és csoportok nézeteinek és tetteinek 

megismerése, az ezek mögött húzódó motívumok, szándékok és élethelyzetek felismerése és 

megértése, a résztvevők felelősségének belátása. 

Az iskola és benne a történelemtanítás egyik fő feladata értékek közvetítése. Olyan 

alapvető normákról, értékekről van szó, mint a nemzeti azonosságtudat kialakítása a magyar 

történelem feldolgozásával; az európai és egyetemes demokratikus értékrend kialakítása az 

egyetemes történelem elemzésével. Ezeken túl a társadalomismereti modulok és tantárgyrészek 

segítségével sor kerül a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelésre; az állampolgári 

feladatokra és a tudatos közéleti részvételre való felkészítésre; az alapvető személyiségi és 

emberi jogok, valamint erkölcsi normák megismertetésére és a tiszteletükre nevelésre; az 

egyenlő bánásmóddal és esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismeretek és képességek fejlesztésére; 

a szociális érzékenység kialakítására a társadalmi egyenlőtlenségeik okainak 

megismertetésével. Kiemelt cél annak érzékeltetése, hogy a magyar nemzet történelme sokféle 

egyéb nemzetiség és etnikum (pl.: német és zsidó etnikum) együttműködésének az eredménye 

is. Nyitott, elfogadó gondolkodást kell kialakítani az eltérő kultúrák vonatkozásában a 

kisebbségek történelmének áttekintésével – beleértve a határon túli magyarság és a hazai 

nemzeti és etnikai kisebbségek múltját és jelenét is –, különös tekintettel a Kárpát-medencében 

együtt élő népekre. Cél továbbá a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés a 

környezet és a természet, valamint az ember kapcsolatának koronkénti bemutatásával. 

A középfokú történelemtanítás a források önálló feldolgozásán alapuló, elemző jellegű, 

ami az összefüggések egyre önállóbb feltárását jelenti. Ugyanakkor törekedni kell a történelem 
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élményszerű tanítására, közös feldolgozására, ami örömet és feladatokat jelent a diákok 

számára. Ehhez igénybe kell venni a hagyományos eszközök (tankönyvek, egyéb olvasmányok, 

térképek, audiovizuális anyagok stb.) mellett a média modern eszközeit is (világháló, kép-, 

videó-, hang-megosztók stb.). 

Az ismeretátadással azonos súllyal kell kezelni a tanulói képességek – az 

ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; valamint az időben és térben 

való tájékozódás – fejlesztését, melyet kellően változatos tevékenységformák biztosításával 

lehet a leghatékonyabban elérni. Ez azért is szükséges, hogy a tanulók képessé váljanak önálló 

ismeretek szerzésére, értelmezésére, azokkal kapcsolatban önálló vélemény megfogalmazására. 

Fontos feladat a differenciált történelmi gondolkodás kialakítása, amely azonos 

események, történések különböző szempontú megközelítését jelenti. Hiszen minden történelmi 

esemény több szempontú, ennek megfelelően eltérő interpretációi is lehetnek. A tanulóknak 

ezeket kell felismerni és megérteni, azonosulni velük vagy elutasítani azokat, átlátva, hogyan 

éltek és gondolkodtak az adott kor emberei. Mindehhez szükséges a hagyományos 

politikatörténet feldolgozása mellett a társadalom-, művelődés- és mentalitástörténet megfelelő 

súlyú kezelése. Ehhez nyújt segítséget a közműveltségi tartalmak mellett megjelenő 

ismétlődő/visszatérő és hosszmetszeti témák egy jelentős része. 

Végső soron törekedni kell arra, hogy a tanulói tudás a tények ismeretén túl kiterjedjen 

bővítésének igényére, az önálló tájékozódási és tanulási módszerek elsajátítására, a 

problémaérzékenységre és a kritikai gondolkodásra is. Ennek eléréséhez fontos feladat a 

különböző képességek – az ismeretszerzés, tanulás; a kritikai gondolkodás; a kommunikáció; 

valamint az időben és térben való tájékozódás – azonos súlyú fejlesztése, hogy ezek révén 

rendelkezzenek a tanulók a történelmi gondolkodás kialakításához szükséges alapokkal; 

birtokában legyenek alapvető történelmi tények ismeretének; tudják használni a szaknyelvet, 

értsék a történelmi fogalmakat; képesek legyenek ismereteiket szóban és írásban egyaránt 

előadni. Ugyanakkor követelmény az is, hogy a tanulók legyenek képesek értelmezni a 

történelmi múlt és a jelenkor társadalmi eseményeit, álláspontjukat pedig érvekkel alátámasztva 

tudják képviselni. 

A történelemtanítás feladata a tanulók történelemszemléletének formálása, ugyanakkor 

a pluralizmus jegyében az alkotmányos alapelvekbe nem ütköző, eltérő szemlélet tiszteletben 

tartása is elengedhetetlen. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek témakörei a társadalmi gyakor-latra összpontosító 
szocializációs célú tartalmi egységek, amelyek komplex módon pró-bálnak reagálni a diákokat közvetlenül 
érintő társadalmi jelenségekre. Problémafelve-tésük és szóhasználatuk olyan tudományterületekre épül, 
mint a szociológia, a szociál-pszichológia, a politológia, a jogtudomány, a közgazdaságtan és a média 
tudománya. Az e témakörökben megjelenő ismeretek fontos szerepet játszanak a társadalom múltjára és 
jelenére vonatkozó középiskolai tudás összekapcsolásában. Egyúttal alapokat kínál-nak annak megértéséhez, 
hogy miként működik a társadalom, az állam és a gazdaság, amelyben a diákok mindennapi élete zajlik. Ezért 
fontos, hogy közismereti tanulmánya-ik utolsó szakaszában a tanulók találkozzanak e témakörökkel, és 
alapvető ismereteket, valamint ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy aktív állampolgárként kapcsolódjanak be 
egyrészt saját helyi közösségeik, másrészt az ország egészének életébe. 

történelem, 

társadalmi 

és 

9. évfolyam 

(36 hét) 

10. évfolyam 

(36 hét) 

11. évfolyam 

(36 hét) 

12. évfolyam 

(31 hét) 
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állampolgári 

ismeretek 

heti óraszám  2 1 1 2 1 1 3 1 1 3 2 1 

éves óraszám 72 36 36 72 36 36 108 36 36 93 62 31 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a tanévhez kapcsolódó óraszám 90%-a szerepel. 

9–10. évfolyam 

A középfokú történelemtanítás első két éve koncentrikusan bővíti az általános iskolában 

tanultakat, ugyanakkor a korábbiaktól eltérő feladatokat is ró a tanulókra. Mivel a forráskezelés 

készségeinek fejlesztésében jelentősen túl kell lépniük az általános iskolai szinten, e két 

évfolyam feladata a forráskezelés és -elemzés elemi szabályainak, illetve a tudományos 

anyaggyűjtés alapjainak elsajátítása. A korábbi, történetek feldolgozásán alapuló, képszerű 

történelemtanítást felváltja az elemző, az oksági viszonyokat kutató jellegű munka, mely – az 

általános iskolai történelemtanításhoz hasonlóan – csak a tanulók fokozott tevékenykedtetése 

révén érhető el. Kiemelt szerepe van a problémaközpontú történelemtanításnak, amely adott 

esetben teljesen eltérő nézőpontok ütköztetését is szükségessé teszi. A kulcskompetenciák 

közül a hatékony és önálló tanulás készsége szintjének emelése a legfontosabb feladat. 

A történelem tantárgy kiválóan alkalmas az önálló ismeretszerzés és -feldolgozás 

képességének kialakítására. A tanulóknak meg kell ismerniük az elsődleges és másodlagos 

források kezelésének szabályait. Az anyaggyűjtéshez nélkülözhetetlen a könyvtárakban, illetve 

azok anyagában (kézikönyvek, lexikonok, atlaszok, ismeretterjesztő folyóiratok stb.), valamint 

az elektronikus adatbázisokban való tájékozódás készségének kialakítása és fejlesztése. A 

diákoknak ezen a képzési és életkori szinten el kell jutni az események elbeszélésétől, a források 

tartalmi ismertetésétől a problémafelvetés, magyarázat, fejtegetés, következtetés és érvelés 

alkalmazásáig, felhasználva a szaknyelvet. Fontos feladat a grafikus kifejezések (diagramok, 

grafikonok) elemzése, majd készítése, képi információhordozók gyűjtése, válogatása, készítése, 

valamint az időben és térben való tájékozódás fejlesztése. 

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan 

Ismeretszerzés, tanulás 

A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi emlékeinek 

felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók értelmezése. Történelmi 

esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.  

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely magyar 

nyelvű keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és közkönyvtárak, valamint 

az internet felhasználásával. 

Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és az 

adatok kapcsolatának bemutatásával.  

Kritikai gondolkodás 

Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, 

feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek összehasonlítása. A 

forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése tanári rávezetéssel. A média 

forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi 

források és tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. Kiemelkedő 
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történelmi személyiségek döntéseinek értékelése. A változás felismerése a történelemben: konkrét 

történelmi példák elemzése, okok, összefüggések keresése. A különböző fejlődési régiók 

megkülönböztetése, összehasonlítása. A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei 

szerepének értékelése 

 
Kommunikáció 

A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak 

magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, 

tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény megfogalmazása, 

kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egyes témák nyomon követése 

a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-csatlakozás). Előadás készítése 

(meghatározott terjedelemben) történeti témákról segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, 

grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és 

grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, 

gazdasági és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jegyzetek készítése előre megadott 

szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; 

tájékozottság javítási elveiben és módszereiben 

 

Tájékozódás időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése. Az 

időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó 

események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek összehasonlítása, rajzok és 

térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek 

természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása 

mai térképeken. Sematikus rajz készítése egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi 

térképek adatainak összehasonlítása (pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel 

változása). 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység Az őskor és az ókori Kelet  

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás 

Az őskori ember világa. Ószövetségi (a héber Bibliában olvasható) 

történetek. 

Ókori keleti örökségünk (időszámítás, írás, tudományos ismeretek, 

vallások, építmények). 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Belátja, hogy az emberi faj fennmaradása a természet és a társadalom 

szerves összefüggésében lehetséges. Megérti, hogy az ember az alkotó 

munka során állandóan felhasználja tapasztalatait, ismereteit. Felismeri, 

hogy a közösség teremti meg az embert, az ember viszont létrehozza és 

fenntartja közösséget.  

Felismeri, hogy a közösségek vallási törvényekkel, szokásokkal, 

szabályokkal, az államok jogrenddel teremtik meg az együttélés 

szükséges feltételeit. Felismeri, hogy minden társadalomnak megvannak 

a maga szabályai, a maga kormányzata, amelyek az emberek életét 

irányítják, s fordítva, a kormányzás is hat a társadalomra. 
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Megismeri az ókori keleti vallások szellemi, társadalmi gyökereit, 

különös tekintettel az egyistenhitet hirdető zsidó vallásra, megérti az 

emberi kultúra fejlődésére gyakorolt hatásukat. Belátja, hogy a 

társadalom az ókori Keleten tagolt, melyben az engedelmesség, az 

emberek közötti kölcsönös függés és hierarchia egyaránt fontos. 

Témák 

A történelem forrásai. 

Az első társadalmak.  

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

A folyamvölgyi kultúrák. A Közel-Keletet egyesítő birodalmak.  

A földrajzi környezet. 

Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, tény és bizonyíték. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népességrobbanás, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

politika, állam, államforma, egyeduralom, államszervezet, birodalom, 

monoteizmus, politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: régészet, homo sapiens, őskőkor, újkőkor, zsákmányoló 

életmód, mágia, bronzkor, vaskor, nemzetség, despotizmus, városállam, 

öntözéses földművelés, buddhizmus, brahmanizmus, egyistenhit, zsidó 

vallás. 

Személyek: Kheopsz, Hammurapi, Salamon, I. Dareiosz, Mózes, Buddha, 

Konfuciusz. 

Topográfia: „termékeny félhold”, Mezopotámia, Egyiptom, Palesztina, 

Perzsia, India, Kína, Babilon, Jeruzsálem. 

Kronológia: Kr. e. 8000 körül (az újkőkor kezdete), Kr. e. 3000 körül (az 

első államok kialakulása), Kr. e. XVIII. sz. (Hammurapi uralkodása), Kr. e. 

X. sz. (a zsidó állam fénykora).  

 

Tematikai egység Az ókori Hellász 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás Görög istenek, hősök, tudósok, művészek, olimpia, görög-perzsa 

háborúk. A demokrácia alapelvei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló átlátja, hogy az európai civilizáció gyökerei az antikvitásból 

erednek. Megismeri az ókori demokrácia alapelveit, vázlatosan 

összehasonlítja a modern demokrácia alapelveivel. Azonosítja a háborúk 

egyénekre és közösségekre gyakorolt hatásait. Elfogadja a közügyekben 

való részvétel fontosságát. Belátja a humánum, a szépség és jóság antik 

                                                 
 A Témák oszlopban dőlt betűvel jelöltük itt és a továbbiakban a Nat azon feldolgozható ismétlődő/visszatérő 
és hosszmetszeti témáit, melyek illeszkednek az adott ismeretanyaghoz. 
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eszméje megbecsülésének és a művészi értékek megóvásának 

szükségességét. 

Témák 

A polisz kialakulása. 

A földrajzi környezet. 

Az athéni demokrácia működése. 

Államformák, államszervezet. A hatalommegosztás formái, szintjei. 

Spárta. 

Kisebbség, többség. 

A görög hitvilág, művészet és tudomány. 

Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. 

Birodalmak. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, gyarmatosítás, árutermelés, pénzgazdálkodás, 

kereskedelem, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

demokrácia, polgárjog, államszervezet, birodalom, szuverenitás, 

politeizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: polisz, mitológia, arisztokrácia, démosz, türannisz, népgyűlés, 

esküdtbíróság, demagógia, sztratégosz, cserépszavazás, filozófia, 

hellenizmus. 

Személyek: Szolón, Kleiszthenész, Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, 

Thuküdidész, Platón, Arisztotelész, Nagy Sándor, a legfontosabb görög 

istenek. 

Topográfia: Athén, Spárta, Olümpia, Peloponnészosz, Makedónia, 

Alexandria. 

Kronológia: Kr. e. 776 (az első feljegyzett olimpiai játékok), Kr. e. V. 

század közepe (Periklész kora), Kr. e. 336–323 (Nagy Sándor uralkodása). 

 

Tematikai egység Az ókori Róma 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 
Az ókori Róma alapítása. Hadvezérek, csaták, uralkodók az ókori 

Rómában. Újszövetségi történetek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy egy több évszázadon keresztül fennálló állam 

felemelkedésében és hanyatlásában több tényező együttes hatása játszik 

szerepet. Megismeri a birodalomszervezési elveket, valamint azt, hogy a 

kormányzati hatalom sokféle tényezőn nyugodhat. Érzékeli a zsidó 

gyökerekből is táplálkozó kereszténység kialakulásának és egyházzá 

szerveződésének hatását a későbbi korok fejlődésére, valamint felismeri 

annak civilizációformáló szerepét. Tudja, hogy az antik kultúra a görög 
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és a római kultúra kölcsönhatása során alakult ki, látja ennek az európai 

civilizációra gyakorolt hatását. 

Témák 

Róma útja a köztársaságtól a császárságig. 

A köztársaság és a császárság államszervezete és intézményei.  

Államformák, államszervezet. 

Gazdaság, gazdálkodás, az életmód változásai. 

A római hitvilág, művészet, a tudomány és a jog. 

A kereszténység kialakulása, tanításai és elterjedése. 

A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók. 

Pannónia provincia. 

A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, kereskedelmi 

mérleg, piaci egyensúly, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, köztársaság, 

önkényuralom, diktatúra, politikai párt, polgárjog, államszervezet, 

birodalom, szuverenitás, 

vallás, politeizmus, monoteizmus, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: patrícius, plebejus, consul, senatus, dictator, néptribunus, 

rabszolga, provincia, triumvirátus, principatus, limes, dominatus, diaszpóra, 

apostol, Biblia, egyház, püspök, zsinat, barbár, népvándorlás. 

Személyek: Hannibal, a Gracchus-testvérek, Marius, Sulla, Caesar, Antonius, 

Augustus, Názáreti Jézus, Péter apostol, Pál apostol, Constantinus, Attila. 

Topográfia: Róma, Karthágó, Actium, Pannónia, Konstantinápoly, 

Aquincum, Sopianae, Savaria. 

Kronológia: Kr. e. 753 (Róma hagyomány szerinti alapítása), Kr. e. 510 (a 

köztársaság létrejötte), Kr. e. 264–146 (a pun háborúk), Kr. e. 44 (Caesar 

halála), Kr. e. 31 (az actiumi csata), Kr. u. 70 (Jeruzsálem lerombolása), 313 

(a milánói ediktum) 325 (a niceai zsinat), 395 (a Római Birodalom 

felosztása), 476 (a Nyugat-római Birodalom bukása). 

 

Tematikai egység A középkor 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 9 óra 

L: 9 óra 

Előzetes tudás 

A középkori élet színterei és szereplői. A lovagi életmód és a keresztes 

hadjáratok; új mezőgazdasági eszközök és módszerek; a céhek. A 

középkori járványok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló értékeli az európai fejlődési mozgatórugóként az egyéni 

érdekeltség kiterjedését, a hatalommegosztás elvének megjelenését az 

egyházi és világi, illetve a központi és helyi hatalom között. 
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Érti a keresztény vallás szerepét az európai szellemi és hatalmi 

expanzióban, azonosítja az egyház társadalomépítő és -szabályozó 

tevékenységét, megérti távlatos jelentőségét. Tudatosítja az iszlám 

vallás civilizációformáló szerepét. 

Felismeri a humanizmus örökségét a modern ember 

gondolkodásmódjában, továbbá a középkori város továbbélését a 

modern európai civilizációban, felméri a városokat megillető közösségi 

szabadságjogok és önkormányzatiság értékét. 

Témák 

Róma örökösei: a Bizánci Birodalom, a Frank Birodalom, és a Német-római Birodalom 

létrejötte. 

Birodalmak. 

A nyugati és keleti kereszténység. A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

Nyugat-Európa társadalma és gazdasága a kora középkorban. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

Az iszlám és az arab hódítás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatása. 

Gazdasági fellendülés és a középkori városok születése. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A rendiség kialakulása. 

 

Nyugat-Európa válsága és fellendülése a XIV–XV. században. 

 

A közép- és kelet-európai régió államai. 

 

Az Oszmán (Török) Birodalom terjeszkedése. 

 

Egyházi és világi kultúra a középkorban. 

Korok, korstílusok. 

 

Itália, a humanizmus és a reneszánsz. 

Világkép, eszmék, ideológiák. Korok, korstílusok. 

 

Hétköznapi élet a középkorban. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, történelmi forrás, ok és 

következmény. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ágak, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 
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Tematikai egység A magyarság története a kezdetektől 1490-ig  

Órakeret 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás 

Mondák a magyarság vándorlásáról, mondák és történetek a 

honfoglalásról, kalandozásokról és az államalapításról. Géza fejedelem 

és (Szent) István király műve. Az Árpád-ház uralkodói, szentjei. Nagy 

Lajos, a hódító és törvényhozó. Hunyadi János a törökellenes 

küzdelmek élén. Hunyadi Mátyás portréja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A diák belátja, hogy az új tudás elsajátítása, a környező népektől való 

tanulás, az alkalmazkodási képesség fontos feltétele volt népünk 

fennmaradásának. 

Megérti, hogy a kereszténység felvétele és az erre épülő államalapítás 

teremtette meg a magyar állam megerősödésének és fejlődésének 

feltételeit. Felismeri, hogy az Árpád-korban megszilárdult a keresztény 

magyar állam.  

A korszak jelentős uralkodói politikai életpályájának megismerésén 

keresztül belátja, hogy a több nemzetiségből álló Magyar Királyság a 

közép-európai régió egyik legerősebb államaként fejlődött, sorsa több 

ponton összekapcsolódott a környező államok és Nyugat-Európa 

fejlődésével. 

Témák 

A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások kora.  

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

 

Árpád-házi uralkodók politikai életpályája (Géza és Szent István, Szent László, Könyves 

Kálmán, II. András, IV. Béla).  

Uralkodók és államférfiak. 

A társadalom és a gazdaság változásai a honfoglalástól a XIII. század végéig. 

A Magyar Királyság mint jelentős közép-európai hatalom, az Anjouk, Luxemburgi Zsigmond 

és Hunyadi Mátyás korában. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, szerzetes, 

kolostor, bencés rend, kódex, feudalizmus, hűbériség, jobbágy, robot, 

majorság, uradalom, önellátás, nyomásos gazdálkodás, iszlám, Korán, 

kalifa, invesztitúra, inkvizíció, eretnekség, antijudaizmus, kolduló rend, 

rendi monarchia, városi önkormányzat, hospes, céh, levantei kereskedelem, 

Hanza, skolasztika, egyetem, lovag, román stílus, gótika, reneszánsz, 

humanizmus, szultán, szpáhi, janicsár. 

Személyek: Karolingok, Nagy Károly, Justinianus, Mohamed próféta, 

Aquinói Szent Tamás, VII. Gergely, Gutenberg. 

Topográfia: Egyházi (Pápai) Állam, Bizánci Birodalom, Mekka, Német-

római Birodalom, Szentföld, Velence, Firenze. 

Kronológia: 622 (Mohamed futása, a muszlim időszámítás kezdete), 732 (a 

frankok győzelme az arabok felett), 800 (Nagy Károly császárrá 

koronázása), 843 (a verduni szerződés), 1054 (az egyházszakadás), 1215 (a 

Magna Charta kiadása), 1453 (Konstantinápoly elfoglalása). 
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Fölzárkózás, lemaradás. 

A magyar rendi állam és az Oszmán (Török) Birodalom párharca. 

Társadalmi és gazdasági változások a XIV–XV. század folyamán. 

A középkori magyar kultúra és művelődés emlékei. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, népességfogyás, 

migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, hatalmi ág, egyeduralom, monarchia, 

államszervezet, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: nyelvrokonság, őstörténet, őshaza, törzsszövetség, kettős 

fejedelemség, honfoglalás, kalandozás, királyi vármegye, ispán, nádor, 

egyházmegye, királyi tanács, tized, szerviens, várjobbágy, vajda, Szent 

Korona, Aranybulla, nemesi vármegye, székely, szász, kun, bandérium, 

aranyforint, regálé, harmincad, kapuadó, szabad királyi város, bányaváros, 

mezőváros, úriszék, báró, köznemes, kilenced, ősiség, perszonálunió, 

végvári rendszer, rendi országgyűlés, rendkívüli hadiadó, füstpénz, fekete 

sereg, corvina. 

Személyek: Árpád, Géza fejedelem, I. (Szent) István, Koppány, I. (Szent) 

László, Könyves Kálmán, Anonymus, II. András, IV. Béla, I. Károly, I. 

(Nagy) Lajos, Luxemburgi Zsigmond, Hunyadi János, Hunyadi Mátyás. 

Topográfia: Magna Hungaria, Kazár Birodalom, Levédia, Etelköz, 

Vereckei-hágó, Augsburg, Pannonhalma, Esztergom, Székesfehérvár, 

Pozsony, Horvátország, Erdély, Dalmácia, Muhi, Buda, Visegrád, 

Nándorfehérvár. 

Kronológia: 895 táján (a honfoglalás), 955 (az augsburgi csata), 972–997 

(Géza fejedelemsége), 997/1000–1038 (I. /Szent/ István), 1077–1095 (I. 

/Szent/ László), 1095–1116 (Könyves Kálmán), 1205–1235 (II. András), 

1222 (az Aranybulla kiadása), 1235–70 (IV. Béla), 1241–42 (a tatárjárás), 

1301 (az Árpád-ház kihalása), 1308–42 (I. Károly), 1342–82 (I. /Nagy/ 

Lajos), 1351 (I. /Nagy/ Lajos törvényei), 1387–1437 (Luxemburgi 

Zsigmond), 1444 (a várnai csata), 1456 (a nándorfehérvári diadal), 1458–

90 (I. /Hunyadi/ Mátyás). 
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10. évfolyam 

Tematikai egység A világ és Európa a kora újkorban 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 
Felfedezők, utazók, reformátorok, a Napkirály udvara, a felvilágosodás 

eszméi. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló belátja, hogy a világ különböző civilizációit összeköti az 

emberi alapszükségletek biztosításának igénye (élelem, biztonság, világ 

megértésének igénye stb.). Megérti, hogy a kultúrák találkozása milyen 

esélyeket és/vagy veszélyeket hordoz magában. Képes empatikusan, a 

leigázottak szempontjából is értékelni a földrajzi felfedezéseket és az azt 

követő gyarmatosítást. 

A tanuló belátja, hogy Amerika felfedezése gyökeresen megváltoztatta a 

világ képét. Átlátja a tőkés gazdaság működési mechanizmusát, 

felismeri a termelés új szervezeti formáinak társadalomformáló hatását. 

Tudja, hogy a reformáció a katolikus egyház világi hatalmával való 

szembefordulás nyomán jött létre, és érti, hogy a hitélet megújítása 

mellett a protestáns gondolkodásmód (önkormányzatiság, hivatásetika) 

terjesztésével jelentős eszmei és társadalmi hatást gyakorolt Európára. 

Témák 

Amerika ősi kultúrái, a nagy földrajzi felfedezések és következményeik. 

Felfedezők, feltalálók. Függetlenség és alávetettség. A fanatizmus jellemzői és formái. 

 

Reformáció és katolikus megújulás. 

Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai. 

 

Az atlanti hatalmak (Hollandia és Anglia) felemelkedése. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

Nagyhatalmi küzdelmek a XVII. században és a XVIII. század elején. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Az angol polgárháború és a parlamentáris monarchia kialakulása. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

A francia abszolutizmus és hatalmi törekvések. 

 

Közép- és Kelet-Európa a XVI–XVII. században. 

 

A tudományos világkép átalakulása. 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi 

forrás, interpretáció, jelentőség. 

 

Tematikai egység Magyarország a kora újkorban 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 7 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás 
A mohácsi csata, a végvári harcok hősei, a hadvezér Zrínyi Miklós, 

kuruc mondák és történetek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Felismeri a kiemelkedő történelmi személyek közösségformáló és 

társadalom-átalakító szerepét. Értékeli a Rákóczi-szabadságharc idején 

létrejött széles társadalmi összefogás mozgósító erejét és a kölcsönös 

engedményeken alapuló megállapodás hosszú távú jelentőségét.  

Megérti, hogy a reformáció a bibliafordítás, a magyar nyelvű hitélet és a 

magyar írásbeliség fellendülése révén formálta jelentősen a magyar 

művelődéstörténetet, a katolicizmus megújulása során kialakított 

hagyományok a magyar nemzettudat fontos részévé váltak.  

A tanuló tudja, hogy a sorsfordító történelmi események nem kizárólag 

egy kiváltó okra vezethetők vissza, és következményeik döntően 

befolyásolhatják egy adott állam/közösség fejlődésének lehetőségeit. 

Témák 

A Jagelló-kor. 

Az ország három részre szakadása. 

Függetlenség és alávetettség. 

Várháborúk kora. 

Békék, háború, hadviselés. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, termelési 

egység, erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antijudaizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: ültetvény, tőke, kapitalizmus, világkereskedelem, abszolutizmus, 

reformáció, protestáns, evangélikus, református, ellenreformáció, jezsuita, 

barokk, manufaktúra, vetésforgó, anglikán, puritán, Jognyilatkozat, 

alkotmányos monarchia, merkantilizmus. 

Személyek: Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, 

Kálvin, Kopernikusz, Spinoza, I. Erzsébet, Cromwell, XIV. Lajos, I. (Nagy) 

Péter. 

Topográfia: Németalföld, London, Versailles, Szentpétervár. 

Kronológia: 1492 (Amerika felfedezése), 1517 (Luther fellépése, a 

reformáció kezdete), 1618–48 (a harmincéves háború), 1642–49 (az angol 

polgárháború), 1689 (a Jognyilatkozat kiadása). 
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A három országrész berendezkedése, mindennapjai. 

A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

Az Erdélyi Fejedelemség. 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

A magyar rendek és a Habsburg-udvar konfliktusai. 

A török kiűzése Magyarországról. 

Népesség, társadalom, gazdaság és természeti környezet a XVI–XVII. századi 

Magyarországon. 

A Rákóczi-szabadságharc. 

Egyezmények, szövetségek. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességfogyás, migráció, 

életmód, város, etnikum, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, 

pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, adatok 

Fogalmak: örökös jobbágyság, hajdú, vitézlő rend, unitárius, kuruc, 

trónfosztás. 

Személyek: II. Lajos, Szapolyai János, I. Ferdinánd, I. Szulejmán, Dobó 

István, Zrínyi Miklós, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen Gábor, 

Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, Savoyai 

Jenő, II. Rákóczi Ferenc. 

Topográfia: Mohács, Kőszeg, Buda, Hódoltság, Eger, Szigetvár, 

Sárospatak, Ónod, Nagyszombat, Bécs. 

Kronológia: 1526 (a mohácsi csata), 1541 (Buda török elfoglalása, az 

ország tényleges három részre szakadása), 1552 (Eger sikertelen török 

ostroma), 1566 (Szigetvár eleste), 1591–1606 (a tizenöt éves háború), 

1664 (Zrínyi Miklós téli hadjárata, a vasvári béke), 1686 (Buda 

visszafoglalása), 1699 (a karlócai béke), 1703–11 (a Rákóczi-

szabadságharc), 1707 (az ónodi országgyűlés), 1711 (a szatmári béke). 

Tematikai egység Felvilágosodás, forradalmak és a polgárosodás kora 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 7 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás 

A felvilágosodás eszméi; az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi 

harca; a francia forradalom vívmányai; a terror; Napóleon; az ipari 

forradalom találmányai. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megérti, hogy a korszakban a társadalmi és gazdasági 

átalakulás egymást erősítve bontakozott ki, valamint, hogy az ipari 

forradalom máig ható gazdasági, társadalmi folyamatok elindítója volt. 

Látja, hogy a felvilágosodás állította középpontba a világmindenség 
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megértésének igényét. Tudja, hogy a felvilágosodás során 

fogalmazódtak meg a máig is érvényes demokratikus eszmék és 

elidegeníthetetlen emberi jogok, amelyek mind a mai napig a nyugati 

típusú demokráciák jogrendjének alapját képezik. 

Látja, hogy a korszak forradalmi eszméi – szabadság, egyenlőség, 

testvériség – nem egyszer egymást kizáró módon valósultak meg. 

Ismeri a korszakban kialakult politikai ideológiák – liberalizmus, 

nacionalizmus, konzervativizmus, szocializmus – jellemzőit, és átlátja, 

hogy ezek átalakult formában ma is léteznek. 

Látja, hogy a korszak tette az uralkodók és hatalmon levők feladatává a 

közjó szolgálatát, amely szélsőséges formájában zsarnoki, terrorisztikus 

eszközökkel történő „népboldogításhoz” vezetett. 

Témák 

A felvilágosodás. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

A felvilágosult abszolutizmus. 

 

Hatalmi átrendeződés a XVIII. századi Európában. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

Az Egyesült Államok létrejötte és alkotmánya. 

A hatalommegosztás formái, szintjei. 

 

A francia forradalom eszméi, irányzatai, hatása. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

A napóleoni háborúk Európája és a Szent Szövetség rendszere. 

 

Az ipari forradalom és hatásai. 

A technikai fejlődés feltételei és következményei. 

 

A XIX. század eszméi. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, népesedés, népességrobbanás, 

népességfogyás, migráció, életmód, város, nemzet, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, emberi jog, állampolgári jog, 

népképviselet, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság, lelkiismereti szabadság.  
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Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: felvilágosodás, racionalizmus, a hatalmi ágak megosztása, 

természetjog, társadalmi szerződés, népszuverenitás, szabad verseny, 

felvilágosult abszolutizmus, Emberi és polgári jogok nyilatkozata, 

ökumenikus gondolkodás, alkotmány, jakobinus, terror, nacionalizmus, 

emancipáció, antiszemitizmus, liberalizmus, konzervativizmus, 

szocializmus, Szent Szövetség, urbanizáció. 

Személyek: Spinoza, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Adam Smith, II. 

(Nagy) Frigyes, Washington, XVI. Lajos, Danton, Robespierre, Napóleon, 

Metternich, Watt, Stephenson, Marx. 

Topográfia: Párizs, Poroszország, Szilézia, Lengyelország, gyarmatok 

Észak-Amerikában, Waterloo. 

Kronológia: 1776. július 4. (az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadása, 

az Amerikai Egyesült Államok létrejötte), 1789. július 14. (a Bastille 

ostroma, a francia forradalom kitörése), 1793–1794 (a jakobinus diktatúra), 

1804–1814/15 (Napóleon császársága), 1848 (forradalmak Európában). 

 

Tematikai 

egység 
Az újjáépítés kora Magyarországon 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 
Magyarország újjáépítése a Habsburg Birodalom keretei között. 

Nemzetiségi viszonyok. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tudatosul benne, hogy Magyarország a Habsburg Birodalom részét 

képezte, megérti a birodalmiságból fakadó problémák lényegét. A 

tanuló felismeri, hogy az uralkodó és a rendek egymásra utaltsága, a 

központi és a helyi hatalom egyensúlya teremtette meg a békés 

építőmunka feltételeit. Látja, hogy a harcokat követő belső vándorlás, 

betelepedés egy soknemzetiségű államot eredményezett, amely később 

nemzetiségi ellentétek és konfliktusok alapjául szolgált. Ugyanakkor e 

nemzetiségek/etnikumok előbb a gazdasági fejlődésben, majd a 

politikai életben is fontos szerepet játszottak. Átlátja, hogy a 

modernizációs kényszer nyomán alakult ki közéletünkben a ma is 

meglévő „magyar gondolat” és „szabad gondolat” szembenállása. 

Témák 

Népesség és természeti környezet: demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

Népesség, demográfia (vándorlás, migráció). 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

A Magyar Királyság újjászervezése és helye a Habsburg Birodalomban. 

A felvilágosult abszolutizmus a Habsburg Birodalomban. 

Társadalmi és gazdasági viszonyok változásai a XVIII. században. 

A nemzeti ébredés: a kultúra és művelődés változásai. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzetiség, 
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Tematikai egység 
Reformkor, forradalom és szabadságharc 

Magyarországon 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 7 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás 
A magyar reformkor képviselői, március 15. mint iskolai ünnepély, a 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Érti, hogy a korszakot a nemzeti és a liberális eszme megerősödése, 

valamint az európai centrumhoz való fölzárkózás kényszere határozza 

meg. Belátja, hogy ezek nyomán fogalmazódott meg a jobbágyi és rendi 

viszonyok megszüntetésének, az érdekegyesítés, a közteherviselés, 

valamint a nemzeti nyelv és kultúra megteremtésének szükségessége, 

amelyek a polgári viszonyok és a nemzeti önállóság megteremtését 

célozzák. Tudja, hogy e célok megvalósítása állította középpontba 

azokat a nagyformátumú politikusokat, akik túllépve egyéni érdekeiken, 

egymást kiegészítve, a közösség hosszú távú érdekeit szolgáló 

reformprogramok mellé állították a közvéleményt. Megérti, hogy a 

közös cél eredményezte a forradalom és szabadságharc idején létrejövő 

nemzeti egységet és összefogást, amely számos politikai, társadalmi és 

katonai eredménnyel járt, és hogy mindezt csak két nagyhatalom külső 

katonai agressziója volt képes leverni. Konkrét példák bemutatása 

segítségével belátja, hogy a modern Magyarország többféle etnikumból, 

nemzetiségből épült fel, és az átalakulásban a köznemesség mellett 

jelentős szerepet vállaltak a közéletből korábban kiszorított plebejus 

társadalmi rétegek (pl. a zsidók, valamint a német eredetű városi 

polgárság.). 

Ismeretek 

Az átalakuló társadalom és gazdaság. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

 

A reformeszmék kialakulása és terjedése: Széchenyi István programja. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

 

A reformmozgalom kibontakozása. 

 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, kereskedelem, pénzgazdálkodás, 

piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria, vallás. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: betelepítés, betelepülés, Pragmatica Sanctio, Helytartótanács, 

felső tábla, alsó tábla, vámrendelet, úrbéri rendelet, Ratio Educationis, 

türelmi rendelet, jobbágyrendelet. 

Személyek: III. Károly, Mária Terézia, II. József, Kazinczy Ferenc. 

Topográfia: Határőrvidék, Bácska, Bánát. 

Kronológia: 1723 (Pragmatica Sanctio), 1740–80 (Mária Terézia), 1780–

1790 (II. József). 
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A nemzeti ébredés és a nemzetiségi kérdés. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

A reformkori művelődés, kultúra. 

 

A forradalom és szabadságharc nemzetközi keretei. 

 

Az 1848-as forradalom és vívmányai, az áprilisi törvények. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

 

A szabadságharc története. 

Békék, háború, hadviselés. 

A kisebbségek (pl. németek, szlávok, és különösen a zsidók) szerepe a Habsburg udvarral 

szembeni harcokban. A zsidó közösség kiemelt részvétele és az ezért kirótt kollektív hadisarc. 

Egyenlőség, emancipáció 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, jelentőség, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, 

város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, szuverenitás, 

centrum, periféria. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: reform, polgári átalakulás, liberális nemesség, centralista, 

cenzúra, államnyelv, önkéntes és kötelező örökváltság, közteherviselés, 

érdekegyesítés, védővám, márciusi ifjak, nemzetőrség, áprilisi törvények, 

felelős kormány, sajtószabadság, népképviselet, cenzusos választójog, 

jobbágyfelszabadítás, tavaszi hadjárat, Függetlenségi nyilatkozat, 

nemzetiségi törvény. 

Személyek: Széchenyi István, Wesselényi Miklós, Kölcsey Ferenc, Deák 

Ferenc, Kossuth Lajos, Metternich, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, 

Petőfi Sándor, Jellasics, Görgey Artúr, Ferenc József, Windischgrätz, Bem 

József. 

Topográfia: Pest-Buda, Vaskapu, Pákozd, Isaszeg, Debrecen, Világos. 

Kronológia: 1830 (Széchenyi István: Hitel című művének megjelenése, a 

reformkor kezdete), 1832–36 (rendi országgyűlés), 1844 (a magyar nyelv 

államnyelvvé nyilvánítása), 1848. március 15. (forradalom Pesten), 1848. 

április 11. (az áprilisi törvények), 1848. szeptember 29. (a pákozdi csata), 

1849. április 6. (az isaszegi csata), 1849. április 14. (a függetlenség 

kimondása), 1849. május 21. (Buda felszabadítása), 1849. augusztus 13. (a 

világosi fegyverletétel). 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs 

rendszerező megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos 

vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás 

fontosságának felismerése, elfogadása. 

A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és 

szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési 

jellemzőinek felismerése. 

Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját 

(kialakulás, virágzás, hanyatlás). 

Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését 

segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi 

tájékozódás és gondolkodás érdekében. 

Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti 

hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek 

szempontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő 

értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán. 

Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi, 

gazdasági, szellemi tényezők együttesen befolyásolják. 

Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek 

társadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa 

különböző régióinak eltérő fejlődési útjait. 

Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi 

összetevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél. 

Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági 

viszonyok közötti összefüggéseket. 

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és 

hanyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának 

eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó 

gondolatait és kulcsszereplőit. 

Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást 

készíteni és tartani különböző írott forrásokból, statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból és internetről. 

Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a 

rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon 

kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző 

esetleges elfogultságára vonatkozóan. 

Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek 

megfigyelésére, ezekből következtetések levonására. Legyen képes a 

többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására. 

Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek 

cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról. 

Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes 

vitában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére. 

Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot, 

ábrát) készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni. 

Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal, 

valamint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon 

kronológiai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és 

periódusok nevét. Legyen képes különböző információforrásokból önálló 

térképvázlatok rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek 
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az összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott 

témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására. 

 

11–12. évfolyam 

 

A középfokú történelemtanítás második két éve részben már az érettségire való 

felkészülés/felkészítés jegyében telik el. Mindazon fejlesztési területeket és 

kulcskompetenciákat kiemeljük és elmélyítjük, amelyek a történelemtanítás során szerepet 

játszanak. Ezek közül a legfontosabb a nemzeti azonosságtudat kialakítása és a hazafias 

nevelés, valamint az aktív állampolgárságra és demokráciára nevelés. Fontos, hogy tanulóink 

hazájukhoz hű, nemzeti, népi kultúránk értékeit ismerő és becsülő, a demokratikus jogállam 

iránt elkötelezett, a közügyekben aktívan részt vevő, a társadalmi és etnikai sokszínűséget 

értékként kezelő, a kisebbségi kultúrákat ismerő, el- és befogadó állampolgárokká váljanak. 

Ehhez használjuk fel és tudatosítsuk a közelmúlt történelmének értékeit (jeles magyar 

történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát), 

közös társadalmi és állami sikereinket (pl. a rendszerváltozás, a demokratikus jogállam 

kiépítése, békés nemzetegyesítés, csatlakozásunk az európai közösséghez és az atlanti katonai 

szövetséghez), kitérve történelmünk árnyoldalainak bemutatására, feldolgozására is. Lényeges 

az is, hogy a XX. századi népirtások (pl. örmény népirtás, holokauszt, délszláv háború), a 

tömegméretű tragédiák és mögöttük rejlő egyéni sorsok feldolgozása megtörténjen, a történelmi 

átélhetőség és kritikai gondolkodás fejlesztése érdekében. Fontos a népirtások, háborúk és 

diktatúrák során az egyéni és szervezett ellenállás különböző formáinak megismerése, a 

személyes magatartásformák megítélése. 

A kulcskompetenciák közül a szociális és állampolgári kompetencia játszik szerepet a 

demokrácia iránti végső elköteleződésben, valamint nemzeti értékeinken túl a közös európai 

gondolat melletti egyértelmű állásfoglalásban is. A tanulói kompetencia fejlesztésének területei 

közül első helyen a 11–12. évfolyamokon is a források használata és értékelése említhető. A 

forrásokból történő önálló adatgyűjtés mellett elvárt a történelmi háttér ismeretében 

következtetések levonása is. Mindehhez nemcsak a szakszókincs alapos ismerete szükséges, 

hanem az egyes történelmi fogalmak meghatározása is, annak tudatában, hogy azok a 

különböző történelmi korokban változó jelentésűek lehetnek. A történelemtanítás fontos eleme 

a középiskolai oktatás záró szakaszában is a tanulók történelmi időben és térben való 

tájékozódó-képességének fejlesztése. Ez a kronológiai és topográfiai adatok megismerésén és 

megtanulásán túl azok egységben látását, az események sorrendjének (diakrónia) és az egy 

időben zajló történéseknek (szinkrónia) a felismerését is célozza. Ezen a szinten már elvárt 

egyszerű kronológiai táblázatok önálló készítése, valamint kronológiai munkák használata is. 

Fontos a történelmi tér változásainak felismerése, a történelmi és földrajzi térképek 

összekapcsolása, valamint az ökológiai szemlélet kialakítása a történelmi jelenségek 

értelmezésében. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek – mint közvetlen szocializációs 

hatású témaköröket átfogó tartalmi terület – természetes módon kapcsolódik a Nat-ban 

megfogalmazott valamennyi általános fejlesztési feladathoz. Ez a lehetősége abból adódik, 

hogy a jelenben való eligazodásra igyekszik felkészíteni a tanulókat. Olyan tartalmakat visz be 

az oktatásba, amelyek a hétköznapokban közvetlenül hasznosítható tudást eredményeznek. 

Olyan készségek fejlesztését célozza, amelyek – miként az összes kulcskompetencia –, széles 

körben hasznosíthatók az iskolán kívüli életben. A témakörök feldolgozása közvetlen módon 

járul hozzá a szociális és állampolgári, valamint a kezdeményezőkészség és vállalkozási 

kompetencia fejlesztéséhez. Mindez az általános célok közül jelentős mértékben segíti az 

állampolgárságra és demokráciára nevelést, a másokért való felelősségvállalás és az 
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önkéntesség gondolatának elmélyülését a fiatalokban, a gazdasági és a pénzügyi nevelést, 

valamint kisebb mértékben a pályaorientációt is. 

A társadalmi, állampolgári és gazdasági témakörök feldolgozása fontos szerepet játszik 

az önálló és kritikai gondolkodás fejlesztésében, valamint a médiahasználat tudatosságának 

kialakításában, ami középiskolában a következő tevékenységi típusokra épülhet: írott és 

audiovizuális szövegek önálló gyűjtése, szóban vagy írásban történő feldolgozása, valamint 

tudatos és kritikus kezelése, a tanult ismeretek problémaközpontú elrendezése, a többféleképpen 

értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása, különféle értékrendek összehasonlítása, saját 

értékek és vélemények tisztázása. 

A középiskola utolsó évfolyamán megjelenő társadalmi, állampolgári és gazdasági 

ismeretek témakörei a történelem tantárgy keretében szintetizálják a diákok 

társadalomtudományi ismereteit. Mivel végzős diákokról van szó, fontos, hogy az iskola 

közvetlen módon is előkészítse őket a tényleges gazdasági és politikai szerepvállalásra: az 

állampolgári jogok és kötelességek felelősségteljes gyakorlására, a munkavállalói, illetve a 

vállalkozói szerepre, valamint az országgyűlési és helyhatósági választásokon való részvételre. 

E témakörök szemlélete szorosan kötődik az aktuális társadalmi gyakorlathoz, illetve a 

diákok társadalmi tapasztalataihoz. Legfontosabb módszertani sajátossága az induktivitás, 

amely a tanulási folyamat gyakorlat közeli jellegében gyökerezik. Ez azért fontos, mert a diákok 

társadalmi tapasztalatai sok esetben ellentmondanak az iskolában tanult eszményeknek, 

elveknek és fogalmi általánosításoknak. Így mind a tanár, mind a tananyag könnyen hiteltelenné 

válhat. Az ismeretek puszta átadása mellett ezért mindenképp szükség van olyan, személyes 

élményekre építő, készségfejlesztő módszerekre, amelyek megalapozzák, illetve erősítik a 

diákok szociális, erkölcsi és jogi érzékét. A tananyag tehát nem egyszerűen ismereteket 

közvetít, hanem viselkedési mintákat, szemléletet is, egyfajta problémamegoldó „társadalmi 

gyakorlótérnek” tekintve a tanórákat, ahol szimulációs helyzetekben erősödhet a diákok döntési 

és problémamegoldó képessége, empátiája, toleranciája és együttműködési készsége. 

Fejlesztési feladatok minden tematikai egységre vonatkozóan 

Ismeretszerzés, tanulás 

A forrásokban és -feldolgozásokban található információk gyűjtése. A történelem tárgyi 

emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. A filmek, filmhíradók 

értelmezése. Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források alapján.  

Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő folyóiratokban és az internet valamely 

magyar nyelvű keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és 

közkönyvtárak, valamint az internet felhasználásával. 

Ábra készítése a tankönyv, a munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és 

az adatok kapcsolatának bemutatásával.  

Kritikai gondolkodás 

Különböző típusú források elemzése, ellentétes felfogású forrásrészletek összehasonlítása, 

értelmezése, feldolgozása. Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus értelmezése 

tanári rávezetéssel. A média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Eltérő 

álláspontok felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások 

szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. Kiemelkedő történelmi személyiségek 

döntéseinek értékelése. A változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák 

elemzése, okok, összefüggések keresése. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, 

összehasonlítása. A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei szerepének 

értékelése. 

Kommunikáció 

A korszakokra vonatkozó történelmi szakkifejezések helyes használata. A történelmi 
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fogalmak magyarázata. Egy téma bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, 

filmrészlet, tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját vélemény 

megfogalmazása, kifejtése. Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. 

Egyes témák nyomon követése a sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az 

EU-csatlakozás). Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti témákról 

segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi 

változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése 

gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági és 

társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi 

részletek alapján, kiselőadások készítése. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság 

javítási elveiben és módszereiben 

Tájékozódás időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. Időrendi táblázat készítése. 

Az időben való jártasság bemutatása élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben 

játszódó események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és térképek 

összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes és a magyar kronológiák 

használata. Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár 

útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken. Sematikus rajz készítése 

egy-egy történeti táj egységeiről. Tematikus történelmi térképek adatainak összehasonlítása 

(pl. gazdasági fejlődés, népsűrűség, nemzetiségi összetétel változása). 

 

11. évfolyam 

Tematikai egység A nemzetállamok és a birodalmi politika kora 

Órakeret 

N: 15 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 

Az egységes Olaszország és Németország létrejötte. Polgárháború az 

Amerikai Egyesült Államokban. Birodalmak versenye a világ 

újrafelosztásáért, élet a gyarmatokon. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Érti, hogy a nacionalista eszme terjedése, az ipari forradalom belső 

piacteremtő képessége együttesen segítették elő a nemzetállamok 

létrejöttét. Felismeri, hogy a nemzetállami keret képes hatékonyan 

megjeleníteni, megvédeni egy nemzet érdekeit, melynek tagjainak jogai 

ekkor számos, a közösséget összetartó elemmel bővültek. 

Felismeri, hogy a különböző nemzetállamok megteremtésének igénye 

és a tőkés termelés állandó bővítésének kényszere magában hordozta a 

nemzetek közötti versengés kiéleződését, amely többek között a 

gyarmatosítás új szakaszának megjelenését eredményezte. Megérti 

azokat a törekvéseket, amelyek szükségszerűen vezettek el egy olyan 

mértékű hatalmi versengéshez, amely beletorkollott az első 

világháborúba. 

Belátja, hogy az ipari forradalom újabb szakaszának eredményei (új 

iparágak, találmányok stb.) számos árnyoldallal (környezetkárosítás, 

társadalmi egyenlőtlenségek növekedése) jártak. 
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Témák 

Nemzetállami törekvések Európában (Olaszország, Németország, a balkáni államok). 

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Az Amerikai Egyesült Államok polgárháborúja és nagyhatalommá válása. 

Társadalmi és gazdasági változások a centrum országaiban. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

Az iparosodás új szakaszának hatásai (társadalom, gondolkodás, életmód, épített és természeti 

környezet). 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. 

A munkásság érdekképviseleti és politikai mozgalmai, szervezetei. 

A modern polgári állam jellegzetességei. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

Az Európán kívüli világ változásai a XIX. század második felében: gyarmati függés, a 

birodalmak versenye a világ újrafelosztásáért. 

Függetlenség, alávetettség, kisállamok, nagyhatalmak. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, tény és bizonyíték, 

interpretáció. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, demokrácia, népképviselet, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, vallásüldözés, jogegyenlőség, emancipáció. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: monopólium, futószalagos termelés, polgári állam, 

középosztály, városiasodás, emancipáció, politikai antiszemitizmus, 

cionizmus, szakszervezet, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, 

egyenlőtlen fejlődés, nagyhatalom, hármas szövetség, antant, keleti kérdés. 

Személyek: III. Napóleon, Garibaldi, Bismarck, II. Vilmos, Lincoln, 

Rotschildok, Herz Tivadar, Viktória királynő, XIII. Leó. 

Topográfia: Piemont, Olaszország, Német Császárság, Szuezi-csatorna, 

Elzász-Lotaringia, Balkán. 

Kronológia: 1853–56 (a krími háború), 1859 (a solferinoi ütközet), 1861–

65 (az Egyesült Államok polgárháborúja), 1866 (a königgrätzi csata), 1871 

(a Német Császárság létrejötte), 1882 (a hármas szövetség megalakulása), 

1907 (a hármas antant létrejötte). 

 

Tematikai egység 
A kiegyezéshez vezető út és a dualizmus kora 

Magyarországon 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 

Megtorlás, önkényuralom és kiegyezés. Magyarország fejlődése a 

dualizmus korában, a Monarchia együtt élő népei, a nemzetiségek 

helyzete. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megérti, hogy a szabadságharc idegen katonai erővel történt 

leverése nem járt együtt az összes vívmány megsemmisítésével. 

Megérti, hogy a kiegyezés reális kompromisszum volt, amely megfelelt 

a kor erőviszonyainak. Látja a kiegyezés hosszú távú hatásait 

Magyarország fejlődésére, mely folyamatban a hazai zsidó polgárság 

kiemelkedő szerepet játszott.  

Átlátja, hogy az új polgári világ kiépülése Magyarországon számos 

vonatkozásban értékteremtéssel és értékvesztéssel járt, így az európai 

élmezőnyhöz való felzárkózási kísérlete az eredmények mellett számos 

– akár máig ható – társadalmi, gazdasági és szellemi, ideológiai 

ellentmondást is magában hordozott. 

Témák 

A szabadságharcot követő megtorlás és önkényuralom  

 

A kiegyezés létrejötte és tartalma. 

Államformák, államszervezet. 

 

A kiegyezéshez fűződő viták, a kiegyezés alternatívái. 

 

Politikai élet, társadalmi változások és gazdasági fejlődés a dualizmus korában. 

Fölzárkózás, lemaradás; 

Népesség, demográfia. 

 

Budapest világvárossá válása. 

A nemzetiségi kérdés alakulása, a zsidó emancipáció. 

Szegregáció, bűnbakkeresés 

 

A dualizmus válságjelei. 

 

A tudomány és művészet a dualizmus korában. 

 

Életmód a századfordulón. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, tény 

és bizonyíték, jelentőség. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, korfa, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, önkényuralom, hatalmi ág, 

egyeduralom, monarchia, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, jogegyenlőség, emancipáció. 
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Fogalmak, adatok 

Fogalmak: emigráció, passzív ellenállás, húsvéti cikk, kiegyezés, 

dualista monarchia, közös ügy, gazdasági kiegyezés, Dunai 

Konföderáció, nemzetiségi törvény, horvát-magyar kiegyezés, 

Szabadelvű Párt, Szociáldemokrata Párt, választójog, torlódó 

társadalom, úri középosztály, dzsentri, kivándorlás, asszimiláció, zsidó 

emancipáció, állami anyakönyvezés, polgári házasság, népoktatás, 

millennium. 

Személyek: Haynau, Alexander Bach, Deák Ferenc, Andrássy Gyula, 

Eötvös József, Löw Emánuel, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Wekerle 

Sándor, Tisza István, Puskás Tivadar, Kandó Kálmán, Ganz Ábrahám. 

Topográfia: Arad, Osztrák-Magyar Monarchia, Budapest, Bécs, Fiume, 

Bosznia-Hercegovina. 

Kronológia: 1849. október 6. (az aradi vértanúk kivégzése), 1865 (Deák 

Ferenc húsvéti cikke), 1867 (a kiegyezés, Ferenc József 

megkoronázása), 1868 (a nemzetiségi és népiskolai törvény, a horvát-

magyar kiegyezés), 1875–90 (Tisza Kálmán miniszterelnöksége), 1873 

(Budapest létrejötte), 1896 (a millennium), 1905 (a Szabadelvű Párt 

választási veresége, belpolitikai válság). 

Tematikai egység Az első világháború és következményei 

Órakeret 

N: 15 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 

A tudomány és technika fejlődésének új szakasza. Nagyhatalmi 

konfliktusok és a szövetségi rendszerek kialakulása. A keleti kérdés. A 

dualista monarchia válsága.  

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Felismeri, hogy a korábban kialakult nagyhatalmi egyensúly felbomlása, 

a gyarmatokért való versengés, a létrejövő katonai szövetségek, a 

fegyverkezési verseny és a megoldatlan balkáni helyzet együttesen 

vezetett az első világháborúhoz. Felismeri a háború sajátos, az emberi 

történelemben ez idáig nem létező új vonásait. Tisztában van a háború 

emberiségre gyakorolt romboló morális hatásaival. 

Ismeri és érti a trianoni trauma lényegét, máig tartó hatásainak 

mozgatórugóit. Megérti, hogy a későbbi győztesek olyan – sok 

tekintetben irracionális, megalázó – békeszerződéseket kényszerítettek rá 

a legyőzöttekre, melyekkel igazolni lehetett a háborús társadalmi 

áldozatvállalás értelmét, ugyanakkor ezek magukban hordozták egy 

újabb fegyveres konfliktus kényszerét. 

Látja, hogy a világháború Európa hatalmi pozícióvesztését, az Egyesült 

Államok centrális helyzetbe kerülését, a bolsevizmus hatalomra jutását, a 

tömegdemokráciák kialakulását, valamint a korábban egységesülő 

világpiac felbomlását eredményezte. 

  



 

971 

 

Témák 

Az első világháború. 

Hadviselés. 

Magyarország az első világháborúban. 

A februári forradalom és a bolsevik hatalomátvétel. A diktatúra kiépülése Szovjet-

Oroszországban. 

A háborús vereség következményei Magyarországon: az Osztrák-Magyar Monarchia 

felbomlása, az őszirózsás forradalom, a tanácsköztársaság. 

Az első világháborút lezáró békerendszer. 

A trianoni békediktátum. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság sorsa.  

Kisállamok, nagyhatalmak. 

Értelmező 

kulcsfogalom 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, 

interpretáció, jelentőség, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalom 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, demokrácia, 

monarchia, köztársaság, parlamentarizmus, közigazgatás, birodalom, 

szuverenitás, centrum, periféria, 

vallás, monoteizmus, vallásüldözés, antiklerikalizmus. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: villámháború – állóháború/állásháború, központi hatalmak, 

frontvonal, hátország, antant, jóvátétel, Népszövetség, revízió, reváns, 

bolsevik, szovjet, kommunizmus, őszirózsás forradalom, Kommunisták 

Magyarországi Pártja (KMP), egypártrendszer, proletárdiktatúra, 

egyházellenesség, vallásellenesség, ellenforradalom, kormányzó, 

vörösterror, fehérterror. 

Személyek: Lenin, Trockij, Wilson, Clemenceau, IV. Károly, Károlyi 

Mihály, Jászi Oszkár, Garami Ernő, Kun Béla, Apponyi Albert, Horthy 

Miklós. 

Topográfia: Szarajevó, Doberdó, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén 

Királyság, Csehszlovákia, a balti államok, Lengyelország, a trianoni 

Magyarország. 

Kronológia: 1914–18 (az első világháború), 1914. június 28. (a szarajevói 

merénylet), 1914. július 28. (az Osztrák–Magyar Monarchia hadat üzen 

Szerbiának, a világháború kirobbanása), 1917 (a februári forradalom és a 

bolsevikok hatalomátvétele Oroszországban), 1918. október 31. (az 

őszirózsás forradalom győzelme), 1918. november 3. (a padovai 

fegyverszünet), 1919 (a békekonferencia kezdete, a versailles-i béke), 

1919. március 21. – augusztus 1. (a proletárdiktatúra időszaka), 1920. 

június 4.(a trianoni békediktátum aláírása). 
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Tematikai egység Európa és a világ a két világháború között 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 
A gazdasági világválság és következményei az Egyesült Államokban és 

Európában, diktatúrák és diktátorok földrészünkön. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló felismeri, hogy a háborús pusztítás, különösen a vereség és a 

gazdasági válságok egyik következménye a szélsőségek térnyerése. 

Átlátja, hogy a politikai jogok kiterjesztése több országban a szociális 

demagógia felerősödésével járt, így utat nyitott a szélsőséges elemek 

hatalomra kerülésének, akik diktatórikus rendszereket vezettek be. 

Ismeri a diktatúrák működési mechanizmusát; tudja, hogy faji vagy 

osztályalapon, a bűnbakképzés eszköztárát alkalmazva 

embercsoportokat bélyegeztek meg, telepítettek ki, vagy gyilkoltak meg, 

és a társadalmat „fenyegető veszélyre” való tekintettel mindenkinek 

korlátozták a szabadságjogait. 

Belátja, hogy a korszakban megtörtént az elitkultúra és a tömegkultúra 

végérvényes szétválása. Tudja, hogy a korszakban hatalmas lépés történt 

a női emancipáció felé. 

Témák 

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai. 

 

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában a két világháború között. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

 

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői. 

 

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban. 

 

Az 1929-33-as világgazdasági válság jellemzői és következményei. Az Amerikai Egyesült 

Államok válasza a válságra: a New Deal. 

 

A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra jellemzői. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. A fanatizmus jellemzői és formái. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

 

Nemzetközi viszonyok a két világháború között. 

 

A gyarmatok helyzete. 

 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Korok, korstílusok. 

 

Életmód és mindennapok a két világháború között. 

Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, interpretáció, történelmi 

nézőpont. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, népesedés, népességrobbanás, migráció, 

életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, hatalmi ág, egyeduralom, 

monarchia, demokrácia, parlamentarizmus, diktatúra, közigazgatás, 

birodalom, szuverenitás, centrum, periféria, népképviselet, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: általános választójog, tömegpárt, fasizmus, korporatív állam, 

kisantant, Dawes-terv, pártállam, államosítás, kollektivizálás, tervutasításos 

rendszer, GULAG, személyi kultusz, koncepciós per, tőzsde, túltermelési 

válság, New Deal, totális diktatúra, tömeg propaganda, 

nemzetiszocializmus, fajelmélet, zsidóüldözés, Führer, SS, Berlin-Róma 

tengely, Anschluss, tekintélyelvű állam, erőszakmentes ellenállás, 

magaskultúra (elitkultúra), tömegkultúra. 

Személyek: Mussolini, Sztálin, Roosevelt, Keynes, Hitler, Goebbels, 

Gandhi. 

Topográfia: Köztes-Európa, Szovjetunió, Brit Nemzetközösség, Berlin, 

weimari köztársaság, Moszkva, Saar-vidék, Rajna-vidék, Szudéta-vidék. 

Kronológia: 1922 (fasiszta hatalomátvétel Olaszországban, a Szovjetunió 

létrehozása), 1924 (a Dawes-terv), 1925 (a locarnói egyezmény), 1929–

1933 (a világgazdasági válság), 1933 (Hitler hatalomra kerülése), 1936 

(Berlin–Róma tengely), 1938 (Anschluss, a müncheni konferencia). 

 

Tematikai egység Magyarország a két világháború között 

Órakeret 

N: 16 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 
Politikusportrék a két világháború közötti Magyarországon. Trianon és 

következményei – a nemzeti összetartozás napja. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai életre, 

gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai, 

valamint a bethleni konszolidáció eredményei, hazai és nemzetközi 

összefüggései. Tudatosulnak benne a trianoni békeszerződés politikai 

életre, gazdaságra, társadalomra és közgondolkodásra gyakorolt hatásai. 

Érti a kisebbségi lét problémáit, átérzi a határok által elszakított 

területeken kisebbségi sorba kényszerített magyarság helyzetét.  

Tisztában van a külpolitikai alternatívákkal és képes azonosítani azok 

mozgatórugóit. Érti, hogy a két világháború közötti magyar kül- és 

belpolitika egyik legfontosabb kérdésköre a trianoni békeszerződés és 

annak hatásaira való reflektálás volt. Érti, hogy a két világháború közötti 

magyar fejlődés legfontosabb mozgatórugója a trianoni békeszerződés és 

annak hatásaira való reflektálás volt. 

  



 

974 

 

Témák 

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői, eredményei és válsága. 

Államformák, államszervezet. 

A válság és hatása: a belpolitikai élet változásai az 1930-as években. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két világháború között. 

Kisállamok, nagyhatalmak 

A revízió lépései és politikai következményei Magyarországon. 

 

Társadalom és életmód Magyarországon a két világháború között. 

Szegények és gazdagok világa. Egyenlőség, emancipáció. 

 

Tudomány és művészet a két világháború között. 

Tömegkultúra és -sport. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, monarchia, parlamentarizmus, 

közigazgatás, szuverenitás, centrum, periféria, választójog,  

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: konszolidáció, antiszemitizmus, numerus clausus, földreform, 

népszövetségi kölcsön, pengő, Magyar Nemzeti Bank, revízió, 

irredentizmus, kultúrfölény, társadalombiztosítás, agrárolló, népi 

mozgalom, a nyilas mozgalom, nyílt és titkos szavazás, zsidótörvény, 

győri program, első bécsi döntés. 

Személyek: Teleki Pál, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Gömbös Gyula, 

Imrédy Béla, Szent-Györgyi Albert. 

Topográfia: Felvidék, Kárpátalja. 

Kronológia: 1920 (a numerus clausus, földreform) 1921–31 (Bethlen 

István miniszterelnöksége), 1927 (a pengő bevezetése), 1932–1936 

(Gömbös Gyula miniszterelnöksége), 1938. november 2. (az első bécsi 

döntés), 1939. március (Kárpátalja visszacsatolása). 

 

Tematikai egység A második világháború 

Órakeret 

N: 15 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 
A második világháború jellemzői és következményei. Magyarország a 

második világháborúban. A holokauszt Európában és Magyarországon. 
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A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló tudja, hogy mennyi áldozattal, pusztítással járt a második 

világháború, és a holokauszt az emberiség, valamint az egész 

magyarság tragédiája. Feltárja a politikai antiszemitizmus 

megnyilvánulásai megerősödésének mozgatórugóit, azonosítja 

veszélyeit. Elítéli a diszkriminációt, és elutasítja az ún. fajelmélet 

következményeit (megkülönböztetés, jogfosztás, elkülönítés, 

deportálás, megsemmisítés). 

A tanuló ismeri az újfajta hadviselés jellegzetességeit és azok hatásait, a 

hátországot, a civil lakosságot sem kímélő modern totális háború 

jellemzőit és a tömegpusztító hadászati eszközök használatát.  

Megérti, miként került a háború során Magyarország kényszerpályára, 

és ez milyen következményekkel járt az ország sorsát illetően. Belátja, 

hogy az ország számára veszteségként értelmezhető a hazai zsidó 

származású művészek, tudósok, feltalálok kirekesztése, emigrációba 

kényszerülése, fizikai megsemmisítése (pl. Neumann, Teller, Szilárd, 

Rejtő, Radnóti). Belátja, hogy az ország számára veszteségként 

értelmezhető a hazai zsidó származású művészek, tudósok, feltalálok 

emigrációba kényszerülése (pl. Bartók, Neumann, Teller). 

Belátja, hogy Európában és hazánkban a XX. századi kirekesztésen 

alapuló (bűnbakképzésen alapuló) népirtások nem mehettek volna 

végbe a többségi társadalom tevőleges vagy hallgatólagos támogatása, 

valamint apátiája nélkül. 

 

Témák 

A második világháború kitörése. Hadi és diplomáciai események a Szovjetunió elleni német 

támadásig. 

Békék, háború, hadviselés. 

 

A fordulat a háború menetében. 

 

A szövetségesek együttműködése és győzelme. 

Egyezmények, szövetségek. 

 

A második világháború jellemzői. A holokauszt. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

 

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti fronton. 

 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

 

A német megszállás és nyilas uralom. Felszabadulás és szovjet megszállás. 

 

Háborús veszteségeink. A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és a holokauszt 

Magyarországon. 

A fanatizmus jellemzői és formái.  

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Változás és folyamatosság, ok és következmény, történelmi forrás, 

interpretáció, történelmi nézőpont. 
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Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, népesedés, 

népességfogyás, migráció, életmód, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, diktatúra, 

közigazgatás, birodalom, szuverenitás, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: háromhatalmi egyezmény, tengelyhatalmak, koncentrációs 

tábor, megsemmisítő tábor, népirtás, emberirtás, holokauszt, genocídium, 

partizán, totális háború, furcsa háború, hadigazdaság, Vörös Hadsereg, 

antifasiszta koalíció, fegyveres semlegesség, második bécsi döntés, 

„hintapolitika”, gettó, deportálás, munkaszolgálat, hadifogság, kiugrási 

kísérlet, malenkij robot. 

Személyek: Hitler, Churchill, Sztálin, Roosevelt, Rommel, Montgomery, 

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi 

Ferenc, Wallenberg. 

Topográfia: Leningrád, Pearl Harbor, Midway, El-Alamein, Sztálingrád, 

Kurszk, Auschwitz, Jalta, Potsdam, Hirosima, Normandia, Újvidék, 

Kamenyec-podolszki, Voronyezs, Don-kanyar, Délvidék és Észak-Erdély. 

Kronológia: 1939. augusztus 23. (a szovjet-német megnemtámadási 

egyezmény), 1939. szeptember 1. (Németország megtámadja 

Lengyelországot, kitör a második világháború), 1941. június 22. 

(Németország megtámadja a Szovjetuniót), 1942 (Midway-szigeteknél 

lezajlott ütközet, el-alameini csata), 1943 (véget ér a sztálingrádi csata, a 

kurszki csata), 1944. június 6. (megkezdődik a szövetségesek normandiai 

partraszállása), 1945. február (a jaltai konferencia), 1945. május 9. (az 

európai háború befejeződése), 1945. augusztus 6. (atomtámadás Hirosima 

ellen), 1945. szeptember 2. (Japán fegyverletételével véget ér a második 

világháború). 

1940. augusztus 30. (a második bécsi döntés), 1941. április (magyar 

támadás Jugoszlávia ellen), 1941. június 26. (Kassa bombázása), 1942–

1944 tavasza (Kállay Miklós miniszterelnöksége), 1943. január (a doni 

katasztrófa), 1944. március 19. (a németek megszállják Magyarországot), 

1944. október 15. (Horthy Miklós sikertelen kiugrási kísérlete, nyilas 

hatalomátvétel), 1944. december 21. (Debrecenben összeül az Ideiglenes 

Nemzetgyűlés), 1945. április (Magyarország felszabadítása a náci uralom 

alól, a szovjet megszállás kezdete, a háború vége Magyarországon). 

 

12. évfolyam 

Tematikai 

egység 
Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

A második világháború eseményei, a sztálinizmus jellemzői, az Amerikai 

Egyesült Államok politikai és gazdasági viszonyai, a gyarmatok helyzete 

a két világháború között.  
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A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló értelmezi a háború utáni helyzetet és a megosztott világ 

kialakulásának folyamatát. Felismeri a hidegháború keltette helyi háborúk 

máig ható következményeit. Hiteles kép alakul ki benne a két tömbben 

élők különböző helyzetéről, mindennapjairól. 

Felismeri és elítéli a diktatórikus rendszerek szabadságot korlátozó és 

versenyképtelen vonásait. Belátja, hogy a demokrácia a közös döntés 

intézményrendszerének az emberi jogokat leginkább biztosító formája.  

Témák 

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja. Az új világgazdasági rendszer 

kialakulása. 

Erőforrások és termelési kultúrák. 

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői. A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a 

megosztott Európa. 

Egyezmények, szövetségek. 

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a „harmadik világ”. 

A közel-keleti konfliktusok. Izrael Állam létrejötte, az arab világ átalakulása. Izrael a 

Közel-Kelet demokratikus állama, a Kárpát-medencén kívüli legnagyobb magyar ajkú 

kisebbség otthona. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi forrás, tény és 

bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi 

jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), szuperhatalom, 

vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, kétpólusú világ, 

NATO, Varsói Szerződés, KGST, Európai Gazdasági Közösség (Közös 

Piac), berlini fal, harmadik világ, el nem kötelezettek mozgalma, 

újantiszemitizmus. 

Személyek: Sztálin, Mao Ce-tung, Truman, Adenauer, Hruscsov, 

Kennedy, Ben-Gurion. 

Topográfia: NSZK, NDK, Izrael, Kuba, Korea, Vietnam. 

Kronológia: 1945 (az ENSZ létrejötte), 1947 (a Truman-elv, a párizsi 

béke, India függetlensége), 1948 (Izrael létrejötte), 1949 (az NSZK, az 

NDK, a NATO, a KGST, a Kínai Népköztársaság létrejötte, a szovjet 

atombomba), 1950–1953 (a koreai háború), 1956 (az SZKP XX. 

kongresszusa, a szuezi válság,), 1957 (a római szerződések), 1959 (a 

kubai forradalom), 1961 (a berlini fal építése, Gagarin űrrepülése), 1962 

(a kubai rakétaválság), 1962–1965 (a második vatikáni zsinat).  
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Tematikai egység Magyarország 1945–1956 között 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 7 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 

A szovjet megszállás és a kommunista diktatúra jellemzői. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharc kiemelkedő személyiségei és céljai. A 

határon túli magyarság sorsa. Október 23. mint iskolai ünnepély. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Felismeri a szovjet megszállás és az ebből fakadó korlátozott állami 

szuverenitás következményeit. Belátja, hogy a szovjet megszállás és a 

kommunista diktatúra a lakosságot szabadságjogaiban korlátozta. A 

jogfosztások következményeként számosan emigrációba kényszerültek, 

amely az ország szempontjából veszteségként értelmezhető. 

Megérti, hogy Magyarországnak 1956-ban a rendkívül kedvezőtlen 

nemzetközi helyzetben, az erőegyensúlyra épülő politikai 

viszonyrendszerben nem sikerült kiszakadnia a szovjet tömbből. 

Felismeri, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc jelenlegi 

demokratikus rendünk egyik talpköve. 

Megismeri és elítéli a totális kommunista diktatúra emberiség elleni 

bűneit. Átérzi a szabadságharc hőseinek és áldozatainak a sorsát, 

szolidáris velük. 

Témák 

Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra kiépítése, jellemzői. 

Függetlenség és alávetettség. 

Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban, valamint a gazdasági élet 

jellegzetességei. 

Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika. 

Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra, szórakozás. 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere, főbb eseményei, jellemzői, szereplői. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, egyházüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Szövetséges Ellenőrző Bizottság, földosztás, Független 

Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Kommunista Párt, 

Szociáldemokrata Párt, háborús bűnös, népbíróság, kitelepítés, 

lakosságcsere, Magyar Dolgozók Pártja (MDP), államosítás, 

népköztársaság, internálás, osztályharc, ÁVH, besúgó hálózat, ügynök, 

egypártrendszer, pártállam, reakciós, koncepciós perek, kulák, szövetkezet, 
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beszolgáltatás, iparosítás, kétkeresős családmodell, aranycsapat, Petőfi 

Kör, MEFESZ, intervenció. 

Személyek: Mindszenty József, Tildy Zoltán, Nagy Ferenc, Kovács Béla, 

Kéthly Anna, Esterházy János, Márton Áron, Rákosi Mátyás, Rajk László, 

Kádár János, Nagy Imre, Maléter Pál, Bibó István. 

Topográfia: Recsk, Hortobágy, Sztálinváros (Dunaújváros), az 1956-os 

forradalom főbb fővárosi helyszínei, Mosonmagyaróvár. 

Kronológia: 1945. március (földosztás), 1946 (a forint bevezetése), 1947. 

február 10. (a párizsi béke), 1947 (kékcédulás választások), 1948 (a 

Magyar Dolgozók Pártjának megalakulása, a nyílt kommunista diktatúra 

kezdete, az iskolák államosítása), 1949 (a kommunista alkotmány, a 

Mindszenty- és a Rajk-per), 1950 (a szerzetesrendek feloszlatása, a 

tanácsrendszer létrejötte), 1953–55 (Nagy Imre első miniszterelnöksége), 

1956. október 23. (a forradalom kirobbanása), 1956. október 28. (a 

forradalom győzelme), 1956. november 4. (szovjet támadás indul 

Magyarország ellen). 

 

Tematikai 

egység 

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb 

felbomlása 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

A kétpólusú világ kialakulása a második világháborút követő években. A 

szovjet tömb és a nyugati integráció legfontosabb jellemzői. A 

hidegháborús szembenállás. A gyarmati rendszer felbomlása.  

A tematikai 

egység 

nevelési-

fejlesztési 

céljai 

A tanuló érti és tudja, hogy milyen tényezők vezettek a kétpólusú 

világrend megszűnéséhez. Érti a két világrendszer közötti versengés 

legfontosabb mozgatórugóit, ismeri annak legfontosabb állomásait. 

Átlátja a leglényegesebb különbségeket a két szembenálló tömb országai 

között a politikai rendszer működése, a gazdaság, a társadalom és az 

életmód terén. 

Felismeri, hogy a modern technológia, a globalizációs folyamatok, a 

szabadság ideológiája és a kommunikációs rendszerek milyen szerepet 

töltöttek be a szovjet típusú rendszerek bukásában. 

Témák 

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és együttműködés formái, területei. 

 

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton – diktatúra és hiánygazdaság keleten. 

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a kulturális szokások (divat, zene) 

változásai a korszakban. 

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia 

szétesése. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, ok és következmény, történelmi források, tény és 

bizonyíték, interpretáció, történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

népesedés, népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, 

nemzetiség, 
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gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, piacgazdaság, gazdasági válság, 

adó, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, emberi 

jog, állampolgári jog, diktatúra, birodalom, szuverenitás, centrum, 

periféria, népképviselet, demokrácia, diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: fegyverkezési verseny, enyhülési politika, szociális 

piacgazdaság, ökumené, harmadik világ, beat korszak, hippi mozgalom, 

olajválság, iszlám fundamentalizmus, terrorizmus, Cartha ’77 mozgalom, 

prágai tavasz, diáklázadások, szolidaritás, Európai Unió, PC, 

mobiltelefon. 

Személyek: Tito, De Gaulle, Brezsnyev, Ceauşescu, Willy Brandt, 

Thatcher, Reagan, Gorbacsov, Helmuth Kohl, Lech Wałęsa, Václav 

Havel, II. János Pál. 

Topográfia: Berlin, Helsinki, Prága, Gdańsk, Csernobil, Temesvár. 

Kronológia: 1964–1973 (a vietnami háború), 1967 (a „hatnapos háború”), 

1968 (a prágai tavasz, a Brezsnyev-doktrína, párizsi diáklázadások), 1969 

(az első Holdra szállás), 1975 (a helsinki értekezlet), 1989 (a kelet-közép-

európai rendszerváltások, a berlini fal lebontása), 1991 (a Szovjetunió 

szétesése, a délszláv válság és az Öböl-háború kirobbanása). 

 

Tematikai egység A Kádár-korszak  

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 7 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 

A Kádár-korszak legfontosabb politikai, gazdasági, társadalmi és 

kulturális jellemzői. A szocialista rendszer válságának okai. A magyar 

rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló megismeri az 1956-os forradalom és szabadságharcot követő 

kegyetlen megtorlás tényeit, a törvénytelen bírósági tárgyalások, 

ítéletek jellemzőit. Tudatosítja a hatalom által a társadalomra 

kényszerített kompromisszum jellemzőit és hatásait. Átlátja a 

szocialista időszak Magyarország további történelmére és jelenére 

gyakorolt hatásait. Megérti, hogy Kádár János személye és a nevével 

fémjelzett korszak miért osztja meg ma is a közvéleményt. 

Képes sokoldalúan elemezni a Kádár-rendszer válságának és 

bukásának okait, körülményeit, felismeri a rendszer lényegi 

reformálhatatlanságát. Ismeri a békés rendszerváltozás menetét. 

Témák 

Megtorlás és a konszolidáció. 

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádár-korszakban. 

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet. 

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az ellenzéki mozgalmak. 

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege, nyertesek és vesztesek. 

Forradalom, reform és kompromisszum. 
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Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a kétpólusú világ időszakában. 

Népesség, demográfia. 

A határon túli és a világban szétszóródott magyarság helyzete a kétpólusú világ 

időszakában. 
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Értelmező 

kulcsfogalmak 

Ok és következmény, történelmi forrás, tény és bizonyíték, interpretáció, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrások, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolatok, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, adó, 

politika, állam, államforma, köztársaság, államszervezet, 

parlamentarizmus, közigazgatás, szuverenitás, népképviselet, 

demokrácia, diktatúra, emberi jog, állampolgári jog, 

vallás, vallásüldözés, vallásszabadság. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP), disszidens, 

amnesztia, új gazdasági mechanizmus, háztáji, második gazdaság, 

„három T”, lakótelep, televízió, Rubik-kocka, ellenzéki mozgalmak, 

szamizdat,besúgó, ügynök, monori találkozó, lakiteleki találkozó, 

ellenzéki kerekasztal, spontán privatizáció, falurombolás, MDF, SZDSZ, 

FIDESZ, MSZMP, FKgP, KDNP, MSZP, többpártrendszer, gyülekezési 

jog, pluralizmus, jogállam, nemzeti kerekasztal, sarkalatos törvények, 

Alkotmánybíróság. 

Személyek: Kádár János, Nagy Imre, Pozsgay Imre, Tőkés László, 

Antall József, Göncz Árpád, Sólyom László, Teller Ede. 

Topográfia: Salgótarján, Százhalombatta, Monor, Lakitelek, Bős-

Nagymaros. 

Kronológia: 1958 (Nagy Imre kivégzése), 1963 (részleges amnesztia), 

1968 (az új gazdasági mechanizmus bevezetése), 1971 (magyar-vatikáni 

megállapodás, Mindszenty József elhagyja Magyarországot), 1978 (az 

Egyesült Államok visszaadja a Szent Koronát), 1985 (a monori 

találkozó), 1987 (a lakiteleki találkozó), 1980 (Farkas Bertalan a 

világűrben), 1989. június 16. (Nagy Imre és társainak újratemetése), 

1989. október 23. (a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltása), 1989 

(társasági és egyesülési törvény), 1990 (szabad országgyűlési és 

önkormányzati választások), 1991 (a szovjet csapatok kivonása 

Magyarországról). 

 

Tematikai 

egység 
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

Az Európai Unió létrejötte és az európai polgárok alapvető jogai. 

A vasfüggöny lebontása és következményei a keleti blokk országaiban. 

Globális problémák: urbanizáció, környezetszennyezés, terrorizmus, 

migráció, klímaváltozás. 

Tantárgyi 

fejlesztési célok 

A tanuló tisztázza álláspontját a globalizációval kapcsolatban, annak 

előnyei és hátrányai ismeretében. Azonosul a fő morális célokkal 

(demokrácia, antirasszizmus, háborúellenesség), felismerve azok 

esetenkénti ellentmondásait is. 
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Képes a demokratikus értékek ismeretében a történelmi-társadalmi 

kérdések, folyamatok árnyalt megítélésére, érti a felelős állampolgári 

magatartás lényegét. Kialakul benne a környezettudatos magatartás, 

ismeri az ehhez kapcsolódó egyéni feladatokat, valamint felismeri a 

társadalom egészének érdekeit. 

Témák 

Az információs – technikai forradalom és a tudásipar. A globális világgazdaság új kihívásai 

és ellenmondásai. 

Technikai fejlődés feltételei és következményei. Erőforrások és termelési kultúrák. 

A fenntarthatóság dilemmái. A civilizációk, kultúrák közötti ellentétek kiéleződése. 

 

Az egypólusútól a többpólusú világrend felé. 

A mediatizált világ. A tömegkultúra új jelenségei napjainkban. 

Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. 

Az Európai Unió alapelvei, intézményei, működése és problémái. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tény és bizonyíték, történelmi 

nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, 

erőforrás, gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági 

teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, 

adó, centrum, periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, 

vallás, vallásüldözés.  

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: globalizáció, multikulturalizmus, nemzetközi terrorizmus, 

vallási fanatizmus, xenofóbia, fogyasztói társadalom, adósságspirál, 

globális felmelegedés, ökológiai katasztrófa, fenntarthatóság, 

környezetvédelem, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, 

foglalkozási szerkezet, diszkrimináció, integráció, euró, internet, 

tömegkommunikáció. 

Személyek: George Bush, Borisz Jelcin, Bill Clinton, Tony Blair, George 

W. Bush. 

Topográfia: az EU tagállamai. 

Kronológia: 1992 (a maastrichti szerződés aláírása), 1993 (Csehország 

és Szlovákia szétválása), 1995 (a schengeni egyezmény életbe lépése), 

1999 (a NATO bombázza Szerbiát), 2001 (terrortámadás az Egyesült 

Államok ellen), 2002 (az euró bevezetése), 2004 (tíz új tagállam 

csatlakozik az EU-hoz, köztük Magyarország is). 

 

Tematikai egység 
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése 

Magyarországon 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

L: 2 óra 
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Előzetes tudás 

A magyar rendszerváltozás fordulópontjai és főszereplői. A 

demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon. A 

szomszédos országokban élő magyarság sorsa. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

A tanuló átlátja a békés rendszerváltás jelentőségét és tudatosulnak 

benne annak árnyoldalai, ellentmondásai (pl. forradalomszerű 

átalakulások társadalmi egyeztetés nélkül). Tisztában van a 

rendszerváltozás előtti és az azt követő időszak politikai és gazdasági 

rendszere közötti legfontosabb különbségekkel  

Belátja, hogy a rendszerváltozásnak nyertesei és vesztesei egyaránt 

voltak, nem mindig a társadalmi igazságosságnak megfelelően.  

Reális kép alakul ki benne Magyarország szerepéről és lehetőségeiről az 

európai integráción belül, továbbá ismeri fontosabb külkapcsolatait, és 

tudatosul benne a jelentősebb nemzetiségi és emigráns közösségek híd-

szerepe. 

Ismeretek 

A posztszocialista régió és Magyarország helyzete, problémái 1990 után. 

A közjogi rendszer jogállami átalakítása és intézményrendszere 1990 után. 

Hatalommegosztás formái, színterei. 

A piacgazdaságra való áttérés és az átalakulás ellentmondásai, regionális gazdasági 

különbségek. 

Magyarország euroatlanti csatlakozásának folyamata. 

Fölzárkózás, lemaradás. 

A társadalmi egyenlőtlenségek és a mobilitás problémái. A magyarországi cigányok (romák). 

Nők, férfiak életmódja és társadalmi helyzete, életformák, szegények és gazdagok világa. 

Szegregáció, bűnbakkeresés. 

A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a nagyvilágban. 

Kisebbség, többség, nemzetiségek. 

Értelmező 

kulcsfogalmak 

Történelmi idő, változás és folyamatosság, tények és bizonyítékok, 

történelmi nézőpont. 

Tartalmi 

kulcsfogalmak 

Társadalom, társadalmi csoport, identitás, társadalmi mobilitás, 

felemelkedés, lesüllyedés, elit réteg, középréteg, alsó réteg, népesedés, 

népességrobbanás, migráció, életmód, város, nemzet, nemzetiség, 

gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, termelés, erőforrás, 

gazdasági szereplő, gazdasági kapcsolat, gazdasági teljesítmény, 

kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, centrum, 

periféria, 

politika, állam, államforma, államszervezet, parlamentarizmus, 

közigazgatás, önkormányzat, szuverenitás, népképviselet, demokrácia, 

diktatúra, 

vallás, vallásüldözés. 

Fogalmak, 

adatok 

Fogalmak: privatizáció, kárpótlás, migráció, mobilitás, foglalkozási 

szerkezet, munkanélküliség, diszkrimináció, szegregáció, kirekesztés, 

fajgyűlölet, anti-cionizmus, integráció, népszavazás. ombudsman, 

autonómia, magyar igazolvány, kettős állampolgárság. 

Személyek: Horn Gyula, Orbán Viktor, Mádl Ferenc, Medgyessy Péter. 

Topográfia: a határon túli magyarlakta területek. 
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Kronológia: 1996 (a magyar honfoglalás millecentenáriuma), 1999 

(Magyarország a NATO tagjává válik), 2000 (a magyar államalapítás 

millenniuma), 2004 (Magyarország csatlakozása az Európai Unióhoz). 

 

Tematikai egység Társadalmi ismeretek 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 
A társadalmi tagozódással kapcsolatos korábbi történelmi és földrajzi 

ismeretek, valamint személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A társadalom makro- és mikrostruktúráját alkotó elemek azonosítása. 

A társadalom tagoltságából eredő egyenlőtlenségek felismertetése, ezek 

okainak azonosítása. 

A társadalmi felelősségvállalás elvi szükségességének megértetése és 

néhány gyakorlati módjának megismertetése. 

A kisközösségek szerepe a helyi, lokális és országos ügyek alakításában.  

Ismeretek 

Családformák a mai világban. Kortárscsoport és ifjúsági szubkultúrák. 

A helyi társadalom, a civil társadalom és az önkéntesség. 

Nemzet és nemzetiség. 

Kulturális és etnikai kisebbségek Magyarországon. 

Esélyegyenlőtlenség és hátrányos társadalmi helyzet. Társadalmi felelősségvállalás és 

szolidaritás. 

A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalom-biztosítás, oktatás) megismerése. 

Kulcsfogalmak Család, társadalom, szocializáció, kultúra, etnikum, nemzet, nemzetiség. 

Fogalmak 

Szubkultúra, kortárscsoport, helyi társadalom, civil társadalom, kisebbség, 

többség, érdekképviselet, érdekegyeztetés, identitás, hátrányos helyzet, 

felelősségvállalás, szolidaritás, önkéntesség. 

 

Tematikai egység 

Állampolgári ismeretek Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

A politikai rendszerek és az állampolgárok közötti viszony történelmi 

formáinak ismerete. Az iskolai diákönkormányzat működésével 

kapcsolatos tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az aktív és felelős állampolgársághoz szükséges ismeretek és készségek 

megerősítése. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 

megismerése. 

Az alapvető állampolgári jogok és kötelességek tudatosítása. Az ezek 

gyakorlásához kapcsolódó legfontosabb tevékenységi formák 

azonosítása. 

A magyarországi és az uniós politikai rendszer legfőbb elemeinek 

megismertetése, a politikai részvétel jelentőségének tudatosítása. 
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Az új Alaptörvény szellemiségének és fontosabb pontjainak 

feldolgozása. 
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Ismeretek 

Állampolgári jogok és kötelességek. 

Magyarország és az Európai Unió politikai intézményrendszere. 

A magyar és az európai állampolgárság legfontosabb ismérvei. 

A magyar választási rendszer (országgyűlési és helyhatósági választások). 

A politikai részvétel formái. 

A közvetett és a közvetlen demokrácia eszköztára. 

Kulcsfogalmak Állam, állampolgár, politika, intézmény. 

Fogalmak 

Állampolgári jog, állampolgári kötelesség, politikai intézményrendszer, 

választás, választási rendszer, unió, országgyűlés, helyhatóság, politikai 

részvétel, közvetett demokrácia, közvetlen demokrácia, önkormányzat, 

párt, parlamenti küszöb, alapvető jogok biztosa, Állami Számvevőszék. 

 

Tematikai egység Pénzügyi és gazdasági kultúra 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra  

Előzetes tudás 
A bankok működésével kapcsolatos gazdaságföldrajzi ismeretek. A 

gazdálkodással és a pénzkezeléssel kapcsolatos személyes tapasztalatok. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető pénzügyi és gazdasági fogalmak megismertetése, a 

gazdasági folyamatok fő hatótényezőinek megértetése. 

A tudatos és felelős állampolgári gazdálkodás elveinek megismerése, 

elfogadása.  

Ismeretek 

Az állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság különböző szereplőivel. Az állam 

bevételei. Az állam stabilizációs, redisztribúciós és tőkeallokációs feladatai. 

A költségvetési és a monetáris politika eszköztára, szerepe a gazdaságpolitikai célok 

megvalósításában. 

 

A pénzpiac működése, megtakarítók és forrásigénylők. A pénzügyi közvetítők helye a 

nemzetgazdaságban. 

A vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük a GDP megtermelésében. 

Vállalkozási formák. Vállalkozások létrehozása és működtetése. A vállalkozások és a piac 

kapcsolata.  

Az üzleti terv. 

Kulcsfogalmak Állam, gazdaság, piac, pénz. 

Fogalmak 

Költségvetés, adó, járulék, vállalkozás, személyi jövedelemadó, áfa, 

juttatások, társadalombiztosítás, nyugdíjjárulék, költségvetési intézmény, 

költségvetési egyenleg, deficit, pénzpiac, monetáris politika, jegybank, 

bankrendszer, kereskedelemi bank, megtakarítás, forrás, tőzsde, értékpapír, 

rt, kft, kkt, bt, egyéni vállalkozás, szövetkezet, korlátlan felelősség, korlátolt 

felelősség, egyetemleges felelősség, biztosító társaság, lízingtársaságok, 

pénzügyi közvetítő rendszer. 
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Tematikai egység Munkavállalás  

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 
Diákmunka során szerzett személyes tapasztalatok. A környezet 

munkával kapcsolatos mintáinak ismerete.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az alapvető munkavállalói jogok és kötelezettségek tudatosítása. 

A munkába állás folyamatának és az alkalmazotti lét néhány fontos 

jellemzőjének megismertetése. 

A munkatevékenység emberformáló és értékteremtő erejének 

felismerése, elfogadása. 

Ismeretek 

A munkaerő és a piac kapcsolata. Munkaerőpiaci elvárások itthon és külföldön. 

Szakképzettség. Álláskeresési technikák. Pályakezdés, beilleszkedés a munkahelyi 

közösségbe. 

Munkajogi alapok. Foglalkoztatási formák. 

A munkaszerződés tartalma. 

A munkaviszonyhoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek (munkaszerződés, bérszámítás, 

adózás, egészségbiztosítás és nyugdíjbiztosítás, kollektív szerződés). 

A munkaviszony megszűnése, munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás, visszatérés a 

foglalkoztatásba. 

 

 

Tematikai 

egység 
Rendszerező ismétlés 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 12 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás A középiskolai történelem, társadalom és állampolgári ismeretanyag. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az érettségi témakörök rendszerező ismétlése során felkészülés az érettségi 

vizsgára. 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei a 

két évfolyamos 

ciklus végén 

Az újkori és modernkori egyetemes és magyar történelmi jelenségek, 

események rendszerező feldolgozásával a jelenben zajló folyamatok 

előzményeinek felismerése, a nemzeti öntudat és aktív állampolgárságra 

nevelés. 

A múltat és a történelmet formáló, alapvető folyamatok, ok-okozati 

összefüggések felismerése (pl. a globalizáció felerősödése és a lokális 

közösségek megerősödése) és egyszerű, átélhető erkölcsi tanulságok (pl. 

Kulcsfogalmak Gazdaság, piac, munka. 

Fogalmak 

Állás, adó, biztosítás, szerződés, munkaerőpiac, munkaadó, munkavállaló, 

foglalkoztatás, munkaviszony, önéletrajz, motivációs levél, munkajog, 

munkaszerződés, munkaidő, munkabér, adózás, adóbevallás, személyi 

jövedelemadó, egészségbiztosítás, társadalombiztosítás, munkanélküliség, 

munkanélküli ellátás, álláskeresési támogatás. 
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társadalmi kirekesztés) azonosítása, ezeknek jelenre vonatkoztatása, 

megítélése. 

A történelem értelmezését segítő kulcsfogalmak és egyéb egyedi fogalmak 

rendszeres és szakszerű alkalmazása révén többoldalú történelmi 

tájékozódás és árnyalt gondolkodás.  

Ismerje fel a tanuló, hogy az utókor, a történelmi emlékezet a nagy 

történelmi személyiségek tevékenységét többféle módon és szempont 

szerint értékeli, egyben legyen képes saját értékítélete megfogalmazásakor a 

közösség hosszú távú nézőpontját alkalmazni.  

Ismerje a XIX-XX. század kisebb korszakainak megnevezését, illetve egy-

egy korszak főbb jelenségeit, jellemzőit, szereplőit, összefüggéseit. 

Legyen képes e bonyolult történelmi folyamat meghatározó összefüggéseit, 

szereplőit beazonosítani, valamint legyen képes egy-egy korszak főbb 

kérdéseinek problémaközpontú bemutatására, elemzésére. 

Ismerje az új- és modernkorban meghatározó egyetemes és magyar 

történelem eseményeit, évszámait, történelmi helyszíneit. Legyen képes 

összefüggéseket találni a térben és időben eltérő történelmi események 

között, különös tekintettel azokra, melyek a magyarságot közvetlenül vagy 

közvetetten érintik. 

Tudja, hogy a XIX-XX. században lényegesen átalakult Európa társadalma 

és gazdasága (polgárosodás, iparosodás), és ezzel párhuzamosan új 

eszmeáramlatok, politikai mozgalmak, pártok jelennek meg. Ismerje fel, 

hogy az Egyesült Államok milyen körülmények között vált a mai világ 

vezető hatalmává, és mutasson rá az ebből fakadó ellentmondásokra.  

Tudja a trianoni békediktátum máig tartó hatását, következményeit 

értékelni, és legyen képes a határon túli magyarság sorskérdéseit felismerni. 

Tudja a demokratikus és diktatórikus államberendezkedések közötti 

különbségeket, legyen képes a demokratikus berendezkedés előnyeit és 

működési nehézségeit egyaránt felismerni és azokat elemezni. 

Ismerje fel a tanuló a világot – és benne hazánkat is – fenyegető veszélyeket 

(pl. túlnépesedés, betegségek, elszegényesedés, munkanélküliség, 

élelmiszerválság, tömeges migráció). Tudjon élni a globalizáció előnyeivel, 

benne az európai állampolgársággal. 

Ismerje az alapvető emberi jogokat, valamint az állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, Magyarország politikai rendszerének legfontosabb 

intézményeit, értse a választási rendszer működését. 

Legyen képes ismereteket meríteni különböző ismeretforrásokból. Legyen 

képes az internet kritikus és tudatos használatára történelmi, filozófia- és 

etikatörténeti ismeretek megszerzése érdekében. 

Legyen képes különböző történelmi elbeszéléseket (pl. emlékiratok) 

összehasonlítani. Legyen képes a különböző szövegek, hanganyagok, 

filmek stb. vizsgálatára és megítélésére a hitelesség szempontjából. Legyen 

képes erkölcsi kérdéseket felvető élethelyzeteket felismerni és bemutatni. 

Fogalmazzon meg önálló véleményt társadalmi, történelmi eseményekről, 

szereplőkről, jelenségekről. Legyen képes mások érvelésének 

összefoglalására, értékelésére és figyelembe vételére. 

Legyen képes történelmi-társadalmi adatokat, modelleket és elbeszéléseket 

elemezni a bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából.  
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Legyen képes történelmi-társadalmi témákat vizuálisan ábrázolni, esszét 

írni (filozófiai kérdésekről is), ennek kapcsán kérdéseket világosan 

megfogalmazni. 

Legyen képes a történelmi időben történő sokoldalú tájékozódásra. Legyen 

képes a különböző időszakot bemutató történelmi térképek összehasonlítása 

során a változások (pl. területi változások, népsűrűség, vallási 

megosztottság stb.) hátterének feltárására. 

Legyen képes a nemzet, a kisebbség fogalmának és a helyi társadalom 

fogalmának szakszerű használatára, tudjon érvelni a társadalmi 

felelősségvállalás, illetve a szolidaritás fontossága mellett. 

Legyen képes átlátni a nemzetgazdaság, a bankrendszer, a vállalkozási 

formák működésének legfontosabb szabályait. 

Legyen képes munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz 

kapcsolódó adózási, egészség- és társadalombiztosítási kötelezettségek, 

illetve szolgáltatások rendszerét átlátni. 

 

ETIKA 
 

Az etika tantárgy a helyes életvezetéshez nélkülözhetetlen magatartási szabályok értelmének 

megvilágításával, felelősségtudatuk elmélyítésével és az önfejlesztés igényének 

megerősítésével felkészíti a tanulókat a személyközi kapcsolatok és a társadalmi együttélés 

konfliktusainak kezelésére, tudatosítja döntéseik, cselekedeteik erkölcsi jelentőségét. 

Képessé teszi a diákokat az elfogulatlan vizsgálódásra, a méltányos párbeszédre, 

véleményük szabatos kifejtésére, önálló meggyőződés kialakítására az erkölcs kérdéseiben.  

A szellemi értékek iránti fogékonyságra, a mások igazsága iránti nyitottságra nevel. 

Hozzájárul ahhoz, hogy a tanulók tiszteljék embertársaik erkölcsi méltóságát. Értékeljék és 

tiszteljék a társadalmi és kulturális sokszínűséget és váljanak képessé a megértésen, a kölcsönös 

segítségen, és a más kultúrák iránti nyitottságon alapuló együttműködésre társaikkal. Ismerjék 

fel az élővilág gazdag változatosságának értékét. Mindennek révén alapvető módon járul hozzá 

a Nemzeti alaptantervben az erkölcsi neveléssel kapcsolatos általános célok megvalósulásához. 

Fontos szerepet vállal az önismeret és a társas kultúra fejlesztésében, hozzájárulhat a lelki 

egészség megőrzéséhez, közvetve pedig a gazdasági és pénzügyi, valamint a médiatudatosságra 

való neveléshez is. A tantárgy – önkifejezésre, kérdezésre, véleményalkotásra, érvelésre és 

párbeszédre épülő módszertana révén – erőteljes befolyáshoz juthat az anyanyelvi 

kommunikációs kompetencia fejlesztésében. A tanórák keretében feldolgozandó témák jól 

támogatják a szociális és állampolgári kompetencia fejlődését, ösztönöznek a másokért és a 

közösségért való felelősségvállalásra. A személyes gondolatok igényes megfogalmazásának 

elvárása pedig elősegíti az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlődését.  

A tantárgy sajátos fejlesztési céljai és követelményei, amelyek valamennyi témakör 

feldolgozása során egységesen érvényesülnek, a következők:  

─ Filozófiai fogalmak, vallási és irodalmi szövegek, példázatok elemzése, 

értelmezésük szóban és írásban.  

─ A következtetés, érvelés, bizonyítás és cáfolat szabályainak alkalmazása, az ettől 

eltérő gondolkodásmódok (sejtés, hit, képzelet, kétely, bizalom stb.) jelentőségének 

belátása. 

─ Egyéni vélemény kialakítása, felülvizsgálata, fejlesztése a más véleményekkel való 

párbeszédben. 

─ A méltányos vita szabályainak és készségeinek elsajátítása. Az elkötelezettség és az 

elfogulatlanság igényének összeegyeztetése. 

─ Erkölcsi elvek alkalmazása egyedi esetekre, különféle élethelyzetek erkölcsi 
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dimenziójának felismerése, a gyakorlatban felmerülő értékkollíziók kezelése, 

alternatívák mérlegelése. 

─ A helyes önismeret és az önnevelés igényének erősítése. A cselekedeteink minőségét 

meghatározó erkölcsi képességek (erények, különösen az okosság, igazságosság, 

bátorság és mértékletesség) jelentőségének belátása, fejlesztésük lehetőségeinek 

felismerése. 

─ Az erkölcsi értékek megbecsülése, tisztelete másokban, igényesség kialakítása a 

saját magatartás tekintetében. A kötelességtudat és az autonóm viselkedés közötti 

összefüggés felismerése. 

─ A személyközi kapcsolatok morális, érzelmi, intellektuális és érzéki dimenziói 

közötti összefüggések felismerése. A szeretet, megértés, türelem, hűség, bizalom és 

odaadás értékének tudatosítása. A tartós párkapcsolatok és a harmonikus családi élet 

kialakításához szükséges gondolkodásmód és attitűd fejlesztése. A másokkal való 

együttérzés, azonosulás képességének elmélyítése.  

─ Az ember erkölcsi méltóságáról alkotott fogalmak értelmezése: igazság és 

szabadság, azaz az öntudatos létezés és a cselekedeteinkért és társainkért viselt 

felelősség közötti összefüggés tudatosítása. 

─ Az élet, illetve az életformák gazdag változatosságának és változékonyságának 

tisztelete a természetben és a kultúrában. A kanti aranyszabály értelmének, illetve a 

szenvedésokozás tilalmának belátása, gyakorlati alkalmazásuk képessége a globális 

egymásrautaltság feltételei között. A globális felelősség összefüggéseinek 

felismerése a hálózati társadalomban. A halállal való szembenézés képessége. 

─ A természet szeretetén és a környezet ismeretén alapuló környezetkímélő, 

értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett magatartás fontosságának 

tudatosítása. 

─ Az együttélési szabályok jelentőségének belátása. A törvények tisztelete és a 

lelkiismeret szabadsága közötti konfliktusok értelmezése. A társadalom jobbítására 

irányuló kezdeményezés és bírálat megbecsülése. Felkészülés a közéletben való 

felelős részvételre. 

─ A korrupció társadalmi jelenségének ismerete, az ellene alkalmazható egyéni és 

közösségi magatartásformák alkalmazásának készsége és képessége. 

─ Az erkölcsi önigazolási mechanizmusok működése, a rossz példák, a rossz 

társadalmi gyakorlat hatása az egyéni döntésekre; a nemet mondás nehézsége.    

─ A szolidáris és kooperatív viselkedés, a segítőkészség értékének belátása, 

alkalmazása konfliktushelyzetekben. Az előítéletes, kirekesztő, rasszista, a 

kisebbségekkel szemben elutasító viselkedés gyökereinek feltárása, a társadalmi 

csoportok közötti együttélés konfliktusainak méltányos kezelésére irányuló igény, 

illetve az ehhez szükséges attitűdök és ismeretek elmélyítése. 

E szempontok egyúttal jelzik az etika tantárgy tanításának kívánatos és a sikerességre 

reményt adó módszertanának legfontosabb vonásait is. A rendelkezésre álló idő függvényében, 

a témák feldolgozásának értékes formája lehet – a beszélgetés és a vita mellett – egy-egy 

projektfeladat megoldása is, egyéni vagy csoportos munka keretében.  

 

Etika 

11. évfolyam 

(36 hét) 

N E L 

heti óraszám  1 0,5 0,5 

éves óraszám 36 18 18 

 

A kerettanterv tematikai egységeihez megadott óraszámok az éves óraszám 90%-át fedik le. 
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Tematikai egység Alapvető etika 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvi/fogalmi gondolkodás és a tudatos környezetformálás (munka) 

szerepe a kulturális evolúcióban. Az Ó- és Újszövetség legismertebb 

részletei. A felelősségvállalás, illetve az ezzel kapcsolatos mulasztások 

irodalmi példái. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

Az erkölcsi gondolkodás alapjai 

Tények és értékek. Ismeret, megértés, értékelés, elhatározás. 

Elmélet és gyakorlat.  

A társas lény: erkölcsi lény. A Másik szerepe az öntudatos én 

kialakulásában. 

Etika és nyelv: bizalom, megértés, egyetértés, vita, párbeszéd. 

Erkölcsi érzék, tanult viselkedés, az erkölcsi szabályok 

természete, az egyén erkölcsi méltósága. 

A munka mint az önkiteljesítés alapvető eszköze. 

Jó és rossz. A rossz eredete – különféle megközelítések. A 

szenvedés kérdése. 

 

Bibliai erkölcsi értékek a világi etikában 

Az ember kitüntetett léthelyzete. A világvallások emberképe és 

etikája. 

A szeretet erkölcsi jelentősége.  

A lelkiismeret szabadsága és a személyes felelősség 

elháríthatatlansága. 

 

Mit kell akarnom? Az erkölcsi döntés 

Az erkölcsi gondolkodás fejlődése. Szokáserkölcs, 

hagyomány, törvény.  

A lelkiismeret szava. Példakövetés, tekintélytisztelet. A mások 

igazsága.  

Párbeszéd, vita, kétely. Értékkonfliktusok. 

Kötelesség és szabadság. A kanti kötelességetika és bírálata. 

 

A felelősség kérdése 

Az erkölcsi cselekedet. A jóakarat. Felelősség a tetteinkért – 

felelősség másokért. 

 

Az erények és a jó élet céljai 

Önmegvalósítás, önkorlátozás, önismeret, önértékelés. A jólét 

és a jó élet fogalmának megkülönböztetése. A boldogság mint 

etikai kérdés. Az erények és a jellem. Az erkölcsi nevelés. 

Önállóság és példakövetés. Magánérdek és közjó.   

Filozófia:  

az elérhető boldogság.  

A szabad akarat és a rossz 

kérdései. Az értékteremtő 

ember és a hatalom. 

Szabadság, választás, 

felelősség, szorongás. 

 

Társadalmi, állampolgári 

ismeretek:  

pályakezdés, álláskeresés. 

Munkaerő-piaci elvárások 

itthon és külföldön.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Erkölcsi érték, értékítélet, gyakorlat, erkölcs, etika, öntudat, munka; hit, 

szeretet, kiválasztás, bűn, kegyelem; lelkiismeret, szabadság, kötelesség, 

törvény, megértés; felelősség, szándék, következmény, erény, boldogság, 

jellem, önigazolás. 
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Tematikai egység Egyén és közösség 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 

Irodalmi példák törvénytisztelet és lelkiismeret összeütközésére. A haza 

szolgálatának és védelmének történelmi példái. A nemzetállamok 

kialakulásának sajátosságai Közép-Kelet-Európában. Nemzetiségi 

konfliktusok, vallásüldözés a magyar történelemben. A cigányság 

történetével, helyzetével kapcsolatos alapismeretek. Hátrányos 

élethelyzetek, a szegénység alapvető társadalmi összetevőinek ismerete. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A kapcsolatok etikája 

Az emberek közti testvériség eszméje. Barátok és ellenfelek. 

Szeretetkapcsolatok. Párválasztás. Felelősség a társakért. 

Szexuáletika.  

Házasság. Családi élet. Otthonteremtés. Családi szerepek. Szülők és 

gyermekek. A családi élet válságai. 

 

Társadalmi szolidaritás 

Hátrányos élethelyzetek. Társadalmi igazságosság és/vagy 

kölcsönös segítség. 

A betegekkel és szegényekkel való törődés mint erkölcsi 

kötelesség. 

 

Törvény és lelkiismeret 

A szabadság rendje. Jogok és kötelességek. Erkölcs és politika.  

A lelkiismeret és véleménynyilvánítás szabadsága. 

 

Szavak és tettek 

Visszaélés a szólásszabadsággal. Uszítás, rágalmazás, az ember 

lealacsonyítása, az erőszak népszerűsítése, megtévesztő reklámok. 

Szavak és tettek: a nyilvános beszéd a tömegmédiumokban. 

Médiaetika. 

 

Hazaszeretet 

Állampolgárság és nemzeti érzés. Nemzeti szolidaritás. Áldozat a 

hazáért, és ennek elfogadható mértéke. A társadalmi önazonosság 

(identitás) felépülése és torzulásai. 

 

Többség és kisebbség 

Az etnokulturális csoportok, nemzeti és vallási kisebbségek, illetve 

a többségi társadalom közti konfliktusok, az együttélés erkölcsi 

problémái.   

A nemzeti fejlődés traumái – Kárpát-medencei sajátosságok.  

A kirekesztő, elnyomó nemzetstratégiák erkölcsi megítélése. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

A jóléti társadalom. 

A magyar társadalom a 

rendszerváltozás után. 

A cigányság (a romák), 

helyzete és 

integrációjának 

folyamata. 

A zsidóság 

Magyarországon. 

Antiszemitizmus, 

kirekesztés, genocídium. 

 

Földrajz:  

Magyarország és a 

Kárpát-medence 

földrajza; a magyarság 

által lakott, 

országhatáron túli 

területek. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: 

A média társadalmi 

szerepe. 

Médiareprezentáció, 

valószerűség, hitelesség. 

Médiaetika, 

médiaszabályozás. 

 

Társadalmi, 

állampolgári ismeretek: 

Kulturális és etnikai 

kisebbségek hazánkban. 

Esélyegyenlőtlenség és 

hátrányos társadalmi 

helyzet. 
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Szolidaritás és 

társadalmi 

felelősségvállalás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Család, felelősség a társainkért, hűség, szeretet, szerelem; erkölcsi érték, 

erény, boldogság, jellem; törvény, törvénytisztelet, emberiesség, polgári 

engedetlenség; nemzet, identitás; nacionalizmus, sovinizmus, együttélés, 

idegengyűlölet, antijudaizmus, antiszemitizmus, genocídium, hátrányos 

megkülönböztetés, kisebbség; igazságosság, sokszínűség, szolidaritás, 

önkéntesség. 

 

 

Tematikai egység Korunk kihívásai 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 6 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás 

A műszaki-tudományos haladás vívmányai, hatásai. Természet- és 

társadalomföldrajzi ismeretek. Pszichés funkciók a magasabb rendű 

állatoknál, biodiverzitás, ökológiai rendszerek. Kulturális hagyomány, 

jövőkép, az utódokról való gondoskodás szerepe és változásai a 

civilizáció történetében. 

Ismeretek, fejlesztési feladatok Kapcsolódási pontok 

A tudományos-technikai haladás etikai kérdései 

Az emberi cselekvés megváltozott természete. Technika és etika.  

A tudósok felelőssége. 

 

Bioetika 

Születés és halál. Családtervezés. Mesterséges megtermékenyítés. 

Béranyaság. Terhességmegszakítás.  

Genetikailag módosított élőlények.  

Egészségvédelem és etika. Szembenézés a halállal. Eutanázia. 

 

A felelősség új dimenziói a globalizáció korában 

Az egyén felelőssége és cselekvési lehetőségei a globális 

hálózatok korában.  

Magánérdek és közjó. A fenntarthatóság fogalma. Lokalizáció és 

önrendelkezés: az emberi lépték helyreállítása.  

Szellemi és anyagi tulajdon védelme ésa felelős piaci magatartás. 

Világszegénység – a szegények világa. A szegénység új arcai: 

környezetrombolás, adósságcsapda, szélsőséges jövedelmi 

egyenlőtlenségek, létbizonytalanság, népbetegségek, 

népességrobbanás, tömeges migráció. 

 

 

Ökoetika 

Az ökológiai válság mint erkölcsi kérdés. Számít-e erkölcsileg, 

amit más lényekkel teszünk? Érvek az állatok védelmében: a 

szenvedésokozás tilalma, szolidaritás lénytársainkkal, a biológiai 

sokféleség értéke, megóvásának és fenntartásának lehetősége.  

Az élet tisztelete. Az etika emberközpontúságának értelmezése.  

Az ember felelőssége egy több mint emberi világban. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek:  

a tudományos-technikai 

forradalom.  

Az emberiség az 

ezredfordulón: a globális 

világ és problémái. 

A globális világgazdaság 

fejlődésének új kihívásai 

és ezek hatása hazánk 

fejlődésére. 

 

Földrajz:  

globális kihívások, 

migráció, mobilitás.  

 

Biológia-egészségtan: 

környezet és 

fenntarthatóság. 

 

Filozófia:  

az ökológiai válság etikai 

vonatkozása. Bioetikai 

állásfoglalások 

napjainkban. 
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A közösség és a korrupció problémája 

Tisztességes és tisztességtelen érdekérvényesítés. Jogos és jogtalan 

előnyszerzés, a megvesztegetés, a megvesztegethetőség. A 

korrupció jelensége és veszélyei, hatalommal való visszaélés és 

korrupció a mindennapokban. Hogyan lehet a megvesztegetést, a 

korrupciót megszüntetni? Lehet-e hála jele a hálapénz? Ki hibázik, 

aki adja, vagy aki kapja? A korrupció elleni fellépés lehetőségei, 

az egyén és a közösség felelőssége.  

 

Felelősség utódainkért 

Az emberiség közös öröksége. A jövő nemzedékek jogai.  

A ma élők felelőssége. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Uralom a természet felett, ökológiai elővigyázatosság; globális felelősség, 

környezettudatosság, fenntarthatóság, közjó, korrupció, korrupció-

megelőzés; élet, halál, egészség; környezeti etika, állati jólét, 

fajsovinizmus, emberközpontúság, mélyökológia; az emberiség közös 

öröksége, a jövő nemzedékek jogai, szellemi tulajdon, szerzői és 

szabadalmi jog, eredetvédelem, védjegy. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók megismerik az erkölcsi hagyomány legfontosabb elemeit, s e 

tudás birtokában képesek a mindennapi életben felmerülő erkölcsi 

problémák felismerésére és kezelésére.  

Értékítéleteiket ésszerű érvekkel tudják alátámasztani, képesek a felelős 

mérlegelésen alapuló döntésre. Rendelkeznek az etikai és közéleti vitákban 

való részvételhez, saját álláspontjuk megvédéséhez, illetve 

továbbfejlesztéséhez szükséges készségekkel és képességekkel.  

Képesek elfogadni, megérteni és tisztelni a magukétól eltérő nézeteket.  

Ismerik azokat az értékelveket, magatartásszabályokat és beállítódásokat, 

amelyeknek a közmegegyezés kitüntetett erkölcsi jelentőséget tulajdonít. 
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BIOLÓGIA 
 

A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris 

hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan, az 

ökológia és az etológia.  

A növény- és állatrendszertan tanulmányozása során fejlődik a tanulók 

rendszergondolkodása, amely a saját tanulási stratégia kialakítását is támogatja. Az élővilág 

sokféleségének és szépségének meglátása, az e sokféleségben való eligazodás képessége segíti 

a természet, és annak evolúciós szempontból különös értéket jelentő sokféleségének megőrzése 

iránti felelősségérzet alakulását. A nagy élőlénycsoportok egészségügyi és gazdasági 

jelentőségének, az ökológiai rendszerek megóvásának és fenntartásuk gyakorlati teendőinek 

megismerése nemcsak a természettudományos kompetenciát, hanem a környezettudatos 

gondolkodáson alapuló, felelős állampolgári magatartás alakulását is fejleszti. A 

természettudományos vizsgálódási módszerek és modellek megismerése és egy részüknek a 

kipróbálása fontos a tudományos megismerés módszereinek és korlátainak, a változás 

elfogadásának megértése szempontjából. A magyar tudósok munkásságának, valamint a 

Kárpát-medence élővilágának, természeti értékeinek és az azokkal való gazdálkodás módjainak 

megismerése a nemzeti öntudat erősítéséhez is hozzájárul. Az adatok, információk internetes 

keresése, a könyvtári gyűjtő- és kutatómunka a digitális kompetencia gyakorlati alkalmazásán 

keresztül történő megerősítését és az önálló tanulás képességét is fejleszti.  

 

Biológia 

9. évfolyam 

(36 hét) 

10. évfolyam 

(36 hét) 

11. évfolyam 

(36 hét) 

N E L N E L N E L 

heti óraszám  2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 

éves óraszám 72 36 18 72 36 18 72 36 18 

A kerettanterv tematikai egységeihez megadott óraszámok az éves óraszám 90%-át fedik le. 

9. évfolyam 

Tematikai egység Mikrobiológia 

Órakeret  

N: 6 óra 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Vírusok, baktériumok, egyszerű eukarióták, gombák általános 

jellemzői. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A mikrobák és egyszerű eukarióták példáján a széles körű elterjedtség 

és a változatosság közötti kapcsolat felismertetése. A baktériumok, 

gombák, vírusok egészségügyi és gazdasági jelentőségének igazolása 

konkrét példák alapján. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan függenek össze a baktériumok 

életműködései az élelmiszerek romlásával, 

betegségekkel, járványokkal? Melyek a gyors 

szaporodás feltételei és következményei? 

 

 

Mikroszkópos kép értelmezése. 

 

Az internet és a könyvtár használata a 

mikrobák megismerésére. 
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A mikrobiális tevékenység mezőgazdasági, 

élelmiszer- és gyógyszeripari jelentősége. 

Ismeretek: 

Sejtes és nem sejtes szerveződési formák. 

A sejtek anyag- és energiaforrásai, az autotróf 

és heterotróf élőlények működésének 

összefüggése.  

A fertőzések megelőzésének módjai, az 

orvoshoz fordulás szabályai. Az ember és a 

mikrobák sokrétű kapcsolata. Életterek 

benépesítési lehetőségeinek áttekintése a 

mikrobák példáján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sejtes és nem sejtes szerveződés, autotróf, heterotróf, kemo- és fototróf 

életmód, vírus, baktérium. 

 

Tematikai egység A növények és a gombák 

Órakeret  

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 
Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin), ivaros és ivartalan 

szaporodás. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A rendszerezés lehetséges módjainak bemutatása. 

A felépítés és a működés összekapcsolása a növényi szövetek 

mikroszkópi megfigyelése során. 

A nagy élőlénycsoportok környezeti, egészségügyi és gazdasági 

jelentőségének bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen szempontok alapján csoportosíthatóak 

az élőlények? 

Mi magyarázza a környezetünkben élő 

növények életműködéseit: a felszívást, a 

növekedést, a virágzást, a levélhullást? Mi az 

évgyűrű, mitől odvasodnak a fák? Miért 

örülnek a gazdák a méhek munkájának? 

Melyik gombát ne szedjem le? Hogyan 

kerülhető el a penészesedés, a kerti növények 

gombás fertőzése? 

Ismeretek: 

Testszerveződési típusok a növények 

országában. A növényi szövettípusok.  

A nagy növényi rendszertani csoportok 

(moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők, 

zárvatermők) jellemzése. A testfelépítés, az 

életműködések és a szaporodásmód 

 

 

Mikroszkópos képek, kész és készített 

preparátumok vizsgálata. Példák a növényi 

szövetek felépítése és működése közötti 

kapcsolatra.  A megfigyelések rögzítése 

vázlatrajz formájában. 

 

A növények szerepének bemutatása az 

emberiség táplálkozásában önálló 

ismeretszerzés alapján.  

A vizsgált növényi szervek felépítésén 

keresztül az okság és korreláció elemzése az 

életfolyamatok kapcsolataiban.  

 

A talaj és az élőlények kapcsolatának 

elemzése konkrét példák alapján.  

A legfontosabb ehető és mérgező gombák 

felismerése. 
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kapcsolata az élőhellyel. A növények ivartalan 

szaporítása. 

A gombák testfelépítése, anyag- és 

energiaforgalma, szerepük az 

életközösségekben. Az ehető és mérgező 

gombák.  

A növények, gombák, mikrobák szerepe a 

talaj képződésének folyamatában. A talaj 

védelmének fontossága a fenntartható 

gazdálkodásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Növényi szövet és szerv, alkalmazkodás, telep, spóra, diffúzió, ozmózis, 

féligáteresztő hártya, talaj. 

 

Tematikai egység Az állatok 

Órakeret  

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás Szerveződési szintek, az élővilág méretskálája, az élőlények 

csoportosításának elvei (Linné és Darwin). 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A mechanikai szemlélet alkalmazása az életműködések magyarázata 

során. Az alkalmazkodási változások és az állatfajok földrajzi 

elterjedése összefüggéseinek felismertetése. A felépítés és a működés 

kapcsolatának elemzése a vizsgált állati szervek és szövetek 

megfigyelése során. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mit tanulhat a technika az állatoktól? Az 

állattenyésztés hatása az élelmiszeriparra, a 

mezőgazdaságra és a népesedésre. 

Hogyan alkalmazkodott az állatok 

kültakarója, idegrendszere, táplálkozása, 

életritmusa, szaporodása a környezetükhöz? 

Ismeretek: 

Az állati és emberi szövetek főbb típusai. A 

nagy állati rendszertani csoportok (szivacsok, 

csalánozók, férgek, ízeltlábúak, gerincesek) 

jellemzése testfelépítésük alapján. Állati 

szervek, életműködések és a környezet közti 

kölcsönös kapcsolatok. Alkalmazkodási 

változások, fejlődési irányok az állatvilág 

evolúciójában.  

 

 

Preparátumok, makettek, terepi tapasztalatok 

ábrázolása. 

A vizsgált állati szervek felépítésének 

megismerésén keresztül az okság és 

korreláció elemzése az életfolyamatok 

kapcsolataiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Állati szövet és szerv. 
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Tematikai egység Kapcsolatok az élő és élettelen között 

Órakeret  

N: 14 óra 

E: 7 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Élettelen környezeti tényezők és hatásuk az élőlényekre, a tűrőképesség, 

a faj.  

A tematikai 

egység fejlesztési 

céljai 

Az életközösségek vizsgálatán keresztül az azokra jellemző 

kölcsönhatások megismerése. Az életközösségek változásának, az 

anyagkörforgás folyamatainak megfigyelésén és vizsgálatán keresztül a 

ciklikus és lineáris változások megismerése. A terepen végzett 

vizsgálatok során a természeti rendszerek leírására szolgáló módszerek 

használata. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mely fajok és miért élnek közös élőhelyen? 

Milyen kölcsönhatások kapcsolják össze az 

együtt élő fajokat?  

Mi határozza meg egy élőlény szerepét az 

életközösségben?  

Mi magyarázza, hogy egyes fajok egyedszáma 

közel állandó, másoké hirtelen változásokat 

mutat? 

Ismeretek: 

A populáció és életközösség (társulás) 

fogalma, jellemzői. Populáción belüli és 

populációk közti kölcsönhatások: a 

szabályozás megvalósulása a populációk és a 

társulások szintjén. 

Az életközösségek vízszintes és függőleges 

elrendeződésének okai. 

Példák az életközösségekben zajló 

anyagkörforgásra (szén, nitrogén), az anyag és 

energiaforgalom összefüggésére.  

Táplálékpiramis (termelő-, fogyasztó-, 

lebontó szervezetek). 

Táplálkozási hálózatok (biológiai produkció, 

biomassza). 

Ciklikus és egyirányú folyamatok.  

Járványok, hernyórágás: véletlenszerű és 

kaotikus létszámingadozások.  

 

 

Biológiai jelzések (indikációk) megfigyelése 

és megfejtése.  

Az élőlények közötti kapcsolatok 

rendszerének elemzése. Összetett ökológiai 

rendszerek elemzése az interneten és az írott 

szakirodalomból gyűjtött anyagok alapján. 

 

Egyszerű kísérlet tervezése és elvégzése az 

élőlények egymásra gyakorolt hatásának 

vizsgálatára, az eredmények elemzése. 

 

A biológiai rendszerek térbeli és időbeli 

változásait leíró grafikonok, diagramok 

értelmezése. 

Mennyiségi és minőségi változások okainak 

elemzése. 

Struktúra és funkció összefüggéseinek 

elemzése egyed fölötti szerveződési szinteken. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Fajlista, korfa, szimbiózis, predáció, élősködés, antibiózis, versengés, 

antibiotikum, rezisztencia, a környezet eltartóképessége, diverzitás, 

biomassza, táplálékpiramis.  
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Tematikai egység Az állatok viselkedése 

Órakeret  

N: 14 óra 

E: 7 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Öröklött és tanult magatartásformák, társas szükségletek, a kísérletezés 

módszerei és célja. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az élő rendszerek felépítésében és működésében megfigyelhető közös 

sajátosságok összegzése. A viselkedés és a környezet kapcsolatának 

megfogalmazása, és ezen keresztül az állati viselkedés mint 

alkalmazkodási folyamat bemutatása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan deríthető ki, hogy mit érzékelnek az 

állatok, és ebből mi a fontos számukra? Van-e 

célja és funkciója az állati viselkedéseknek? 

Mi az állati tájékozódás alapja? Miről és miért 

„beszélgetnek” az állatok? Megérthetjük-e 

„beszédüket”? 

Ismeretek: 

Az inger, a kulcsinger és a motiváció. Az 

öröklött és tanult magatartásformák és azok 

kombinációi. Jelentős kutatók módszerei, 

tapasztalatai és magyarázatai.  

Az állati és az emberi tájékozódás és tanulás 

típusai. Memória és a tanulás. 

Az állati és az emberi kommunikáció 

jellemzői. 

A társas kapcsolatok típusai, szerepük a faj 

fennmaradásában.  

 

 

Az öröklött és tanult magatartásformák meg-

különböztetése példák alapján. 

Különböző tanulási módszerek gyűjtése, 

összehasonlítása különböző szempontok 

alapján (pl. hatékonyság). Az állati viselkedés 

megfigyelése, a tapasztalatok rögzítése és 

értelmezése, az eredmények bemutatása. 

Szaporodási stratégiák, az állati viselkedés és 

a környezet összefüggéseinek elemzése. 

Az állati és emberi kommunikáció formáinak 

összevetése vizsgált példákon keresztül.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reflex, kulcsinger, motiváció, adaptáció, tanulás, kommunikáció, 

agresszió, altruizmus, kulturális öröklődés.  

 

Tematikai egység Másfél millió lépés Magyarországon 

Órakeret  

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás Környezet, szerveződési szintek, környezetszennyezés, életközösség.  

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A globális éghajlat-változások lehetséges okainak és 

következményeinek elemzése. Egyes környezeti problémák (fokozódó 

üvegházhatás, savas eső, „ózonlyuk”) következményeinek 

megismerésén keresztül az emberi tevékenység hatásának vizsgálata. A 

lokális és globális megközelítési módok megismerése és 

összekapcsolása, a környezettudatosság fejlesztése. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Miért és hogyan változtak a Kárpát-medence 

jellegzetes életközösségei történelmünk 

során? 

Milyen formában nyújthat tartós megélhetést 

az ott élő közösségeknek? Mi jellemzi a 

közvetlen környezetem élővilágát?  

Ismeretek: 

Néhány jellemző hazai társulás (táj, 

életközösség) és állapotuk. 

A Kárpát-medence természeti képének, 

tájainak néhány fontos átalakulása az emberi 

gazdálkodás következtében. Tartósan 

fenntartható gazdálkodás és pusztító 

beavatkozások hazai példái. 

A természetvédelem hazai lehetőségei, a 

biodiverzitás fenntartásának módjai. 

 

Terepen vagy épített környezetben végzett 

ökológiai vizsgálat során az életközösségek 

állapotának leírására szolgáló adatok gyűjtése, 

rögzítése, a fajismert bővítése. 

 

Egy helyi környezeti probléma felismerése, 

tanulmányozása és bemutatása: okok 

feltárása, megoldási lehetőségek keresése. 

A lokális és globális megközelítési módok 

alkalmazása egy hazai ökológiai rendszer 

tanulmányozása során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biológiai sokféleség, természeti érték, természetvédelem, fenntartható 

fejlődés. 

 

10. évfolyam 

A biológiatanulás második évének diszciplináris témakörei a sejtbiológia, az ember 

szervezettana és élettana. A tanulók összekapcsolják a legalapvetőbb sejtszintű folyamatokat 

(felépítés és lebontás) kémiai ismereteikkel (oxidáció, tápanyagmolekula-típusok). Az emberi 

szervezet anyagcsere-folyamatainak összekapcsolásával képet nyernek a testünkben zajló 

folyamatokról. azok helyszíneiről és az egészségmegőrzés feladatairól. 

A homeosztázist fenntartó (szabályozó) funkciók közül a hormonális, az idegi és az 

immunrendszer fő működéseit összefüggéseikben látják át, és összekapcsolják az általuk 

szabályozott, vezérelt folyamatokkal. 

 

Tematikai egység A sejt felépítése és működése 

Órakeret  

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás A fénymikroszkóppal látható fontosabb sejtalkotók. Állati és növényi sejt 

megkülönböztetése. A szövet fogalma, típusai.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a biológiai szerveződési szintek 

megkülönböztetésekor, és egymással való összefüggéseikre. Rendszer és 

környezet összefüggésének tudatos alkalmazása a sejt felépítésének és 

működésének magyarázatában. Felépítés és működés közötti összefüggések 

megértése, a szerkezeti struktúra és a kémiai felépítés összekapcsolása. Anyag, 

energia és információ fogalmainak alkalmazása a sejtben végbemenő 

folyamatok értelmezése során. Állandóság, változás és önazonosság 

értelmezése a sejtben zajló biokémiai folyamatok, valamint az öregedés 

vonatkozásában. A normális sejtműködés és az emberi egészség közti 

kapcsolat megfogalmazása. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van többféle felépítésű és működésű sejt 

is az élőlényekben? 

Hogyan megy végbe a sejtekben az anyagok 

átalakítása? Milyen hatások gátolhatják, 

veszélyeztethetik a sejtek anyagcseréjét?  

Ismeretek: 

A víz biológiai szempontból fontos jellemzői. 

Az élő rendszereket felépítő szerves anyagok 

sajátos biológiai funkciói. 

Az enzimműködés lényege. A sejtkárosító 

hatások főbb típusai (nehézfémek, mérgek, 

maró anyagok, sugárzások, hőhatás). 

A biológiai folyamatok energetikai 

összefüggései; a lebontó és a felépítő 

anyagcsere jellemzői, helyük a sejten belül. 

A kémiai kommunikáció lehetősége.  

 

 

Fizikai-kémiai folyamatok biológiai 

szerepének, az élő állapot fizikai feltételeinek, 

határainak elemzése. 

Enzimműködés vizsgálata egy elvégzett 

kísérletben, a folyamat elemzése.  

 

Az élő rendszerek energiaszükségletének 

megértése, a sejtszintű energiaátalakító 

folyamatok lényegi ismerete, kapcsolatuk 

belátása. 

Struktúra és funkció összekapcsolása a 

sejtszintű folyamatok elemzése során. 

 

A szabályozott sejtműködés néhány 

funkciójának értelmezése a soksejtű 

szervezeten belül. A sejtek közötti anyag- és 

információforgalom jelentőségének belátása, 

példákon keresztül.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Enzim, kicsapódás (koaguláció), anyagcsere (lebontó és felépítő), autotróf, 

heterotróf, sejtlégzés, erjedés, fotoszintézis, sejtalkotó. 

 

Tematikai egység A táplálkozás 

Órakeret  

N: 6 óra 

E: 3 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

A tápanyag fogalma, típusai, a szervezetben betöltött szerepük. A 

tápcsatorna fő szakaszai, működése. A táplálkozás alapvető minőségi és 

mennyiségi szempontjai. Normál testsúly, testsúlyproblémák okai és 

következményei.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A táplálkozás energiaviszonyaival kapcsolatos mennyiségi szemlélet 

erősítése. Az egészséges táplálkozást szolgáló szokások, értékrendek, 

gyakorlati készségek erősítése, a kockázati tényezők csökkentése iránti 

igény felkeltése, az önmagunk iránti felelősség érzésének erősítése. A 

fontosabb emésztőszervi és anyagcsere-betegségekkel kapcsolatos 

ismeretekre épülő, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök, életviteli 

képességek fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szükségünk a különféle 

tápanyagokra? Hogyan függenek össze a 

sejtekben zajló folyamatok a 

 

 

A táplálkozás szervezet- és sejtszintű 

folyamatainak összefüggésbe hozása. A nyílt 

rendszer működésének értelmezése az 
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táplálkozásunkkal? 

Mi történik az elfogyasztott ételekkel a 

tápcsatornában? Hová kerülnek a 

bélrendszerből felvett tápanyagok, mi történik 

velük a szervezetben? 

Hogyan függ össze a normál testsúly 

megőrzése a helyes táplálkozással? Milyen 

okai és következményei lehetnek a túlsúlynak, 

illetve az alultápláltságnak? 

Melyek a táplálkozással összefüggő gyakoribb 

megbetegedések, mit tehetünk a megelőzésük 

érdekében? 

Ismeretek: 

Tápanyagok energiatartalma, kémiai 

összetétele.  

A tápcsatorna szakaszai és működésük.  

A fontosabb emésztőnedvek, hatásuk. A máj 

szerepe. 

A normál testsúly. A túlsúly és elhízás 

következményei. 

A kiegyensúlyozott, változatos étrend 

jelentősége. Hiánybetegségek lehetséges okai, 

tünetei. Az élelmiszer-higiénia jelentősége. A 

tartós stressz hatása az emésztőrendszerre.  

A szájhigiéné, a rendszeres fogápolás. 

anyagcsere példáján. 

 

A tápcsatorna-szakaszok felépítésének, a 

bennük végbemenő élettani folyamatoknak az 

értelmezése. 

Egy szerv több funkciójának értelmezése a 

máj példáján. 

Az emésztési és a sejtszintű lebontási 

folyamatok közötti összefüggés felismerése. 

 

A normál testsúly megőrzése jelentőségének 

belátása. 

Életmódhoz igazodó étrend tervezése. Vita a 

különböző táplálkozási szokások, divatok (pl. 

vegetarianizmus) előnyeiről és veszélyeiről.  

 

Az emésztőszervi fertőzések tüneteinek, 

valamint a megelőzés, a gyógyulás és a 

fertőzés terjedésével kapcsolatos teendők 

összegyűjtése.  

 

Liszt- és tejcukorérzékeny beteg diétás 

étrendjének összeállítása. A diétahiba 

veszélyeinek bemutatása. 

Az epe hatásának modellezése.   

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tápanyag, étel, élelmiszer (minőség), étrend, tápanyag-energiatartalom, 

mennyiségi és minőségi éhezés, alapanyagcsere, túlsúly, tápcsatorna, 

emésztőnedv, emésztés, felszívódás, higiéné. 

 

Tematikai egység A légzés 

Órakeret  

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 
A légutak és a tüdő felépítése, működése és funkciói. A sejtlégzés.  

A légzőrendszert veszélyeztető környezeti ártalmak és káros 

szenvedélyek. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A felépítés és a működés közötti kapcsolat értelmezése a légcsere és az 

öntisztulási képesség magyarázatában, valamint a tüdő léghólyagjainak 

felépítése és a külső gázcserefolyamat közötti összefüggés felismerése.  

Az egészséges környezettel, életvitellel kapcsolatos gyakorlati 

készségek, a fontosabb légzőszervi betegségekkel összefüggő 

ismereteken alapuló, egészségmegőrzésre irányuló attitűdök formálása.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi a légzés élettani szerepe, hogyan függ 

össze a légzés a sejtjeinkben zajló 

 

 

A légzés szervezet- és sejtszintű 

folyamatainak összefüggésbe hozása.  
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folyamatokkal? 

Hogyan megy végbe a ki- és belégzés 

folyamata? Hogyan szabályozza a szervezet a 

légzés teljesítményét? 

Mi az összefüggés a légzés és a hangképzés 

között? 

Melyek a leggyakoribb légszennyező anyagok 

és légzőszervi megbetegedések, mit tehetünk 

a megelőzés érdekében? 

Ismeretek: 

Az oxigénfelvétel és a szén-dioxid leadás 

összefüggése a sejtlégzéssel.  

A felső- és alsó légutak felépítése. A gége 

felépítése, funkciói, a hangadás és hangképzés 

biológiai tényezői. 

A ki- és belégzés folyamata. 

A hemoglobin szerepe, jelentősége.  

Mérgező vegyületek, allergének, szálló por, 

füst (dohányzás) kockázatai. Néhány gyakori 

légzőszervi megbetegedés jellegzetes kórképe, 

a megelőzés és a gyógyítás lehetőségei.  

 

A légutak és a tüdő felépítésének, a bennük 

végbemenő élettani folyamatoknak az 

elemzése (ábrázolás, ábraelemzés). 

A légcsere biomechanikai értelmezése egy 

készített modell alapján. 

 

Légzésfunkciós vizsgálat értelmezése. 

 

A gázcsere, a légzési gázok szállításának, a 

szervek oxigénellátásának a fizikai- kémiai 

összefüggéseket figyelembe vevő 

magyarázata. 

 

A gégeműködést bemutató film vagy ábra 

elemzése, a működés összekapcsolása a 

fizikai ismeretekkel. 

 

Kísérlet során vizsgált, vagy internetről 

gyűjtött légszennyezési adatok értelmezése. A 

dohányzás kockázatainak elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légcsere, légutak, léghólyag, légzési perctérfogat, hemoglobin, gége, 

hangszalag, allergia, asztma. 

 

Tematikai egység Nedvkeringés és kiválasztás 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 
A vér összetétele, sejtes alkotói, biológiai szerepe. A keringési 

rendszer felépítése. Véráramlás, a vérkörök. A szív üregei, 

szívbillentyűk, szívritmus, pulzus. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet fejlesztése a belső környezet és a nedvkeringés 

biológiai folyamatában, a különböző anyagforgalmi folyamatok 

egymással való kapcsolatában.  

A szív- és érrendszeri betegségek kockázatainak felismerése, a 

megelőzést lehetővé tévő életmódelemek iránti igény felkeltése, 

erősítése, pozitív attitűdök kialakítása. Elsősegélynyújtás és alapszintű 

gyakorlottság elérése az újraélesztésben.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért és hogyan keringenek testfolyadékaink? 

Milyen folyadékterek fordulnak elő a 

szervezetünkben? Mi a kapcsolatuk? Miből 

áll, hogyan keletkezik, hogyan alvad meg a 

vér? 

Hogyan biztosítja a szív a vérkeringés irányát 

 

 

A nedvkeringés rendszerszemléletű 

értelmezése, a testfolyadékok 

megkülönböztetése és összefüggésük 

felismerése. 

A vérvétel, a laboratóriumi vizsgálat 

jelentőségének belátása, a fontosabb adatok 
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és változó teljesítményét? Mi az erek 

feladata? Hol és hogyan tapintható a pulzus, 

mérhető a vérnyomás? 

Miért változó a vizelet mennyisége és 

összetétele? Hogyan függ ez össze a belső 

környezetünk viszonylagos állandóságával? 

Melyek a szív és érrendszeri megbetegedések 

kockázati tényezői, gyakoribb típusai? Mit 

tehetünk a megelőzésük érdekében? 

Milyen elsősegélynyújtás alkalmazandó 

vérzések, szívműködési zavarok vagy 

keringésleállás esetén? 

Ismeretek: 

A vér oldott és sejtes elemei. A vér és a 

szövetközti nedv, ill. a nyirok keletkezése, 

összetétele, funkciói. 

A véralvadás élettani jelentősége, a folyamat 

tényezői. A vérrögképződés kockázati 

tényezői és következményei. 

A szív felépítése és működése, a szívritmus és 

perctérfogat összefüggése. Értípusok, 

felépítésük, funkciójuk.  

A vérnyomás fogalma, mérése, normál 

értékei. 

A homeosztázis értelmezése a folyadékterek 

összetételének példáján. A vese szervi 

felépítése.  

A vízvisszaszívás mértékének szabályozása.  

A leggyakoribb szív- és érrendszeri 

betegségek tünetei, kialakulásuk okai. 

Kockázatot jelentő élettani jellemzők.  

Vérzéstípusok és ellátásuk. A fertőtlenítés 

fontossága. A szívinfarktus előjelei, teendők a 

felismerés esetén. Újraélesztés.  

értelmezése. 

 

Állandóság és változás szempontjainak 

alkalmazása a folyamat értelmezésében. A 

véralvadás folyamatának megértése, 

jelentőségének felismerése, a trombózisos 

betegségekkel való összefüggésbe hozása. 

 

Az érrendszer és a szív felépítése, valamint a 

bennük végbemenő élettani folyamatok 

összekapcsolásán alapuló folyamatelemzés 

(ábrázolás, ábraelemzés). Körfolyamat 

értelmezése a szívciklus példáján. 

 

Vérnyomásmérés osztálytársakon; statisztikai 

átlag számolása és ábrázolása. 

 

A vese felépítése és a benne végbemenő 

élettani folyamatok összefüggésbe hozásán 

alapuló folyamatelemzés (ábrázolás, 

ábraelemzés). 

 

A szív- és érrendszeri betegségekkel 

összefüggő ismeretek alapján következtetések 

levonása az egészségmegőrzésre irányuló 

életvitelt illetően.  

 

Elsősegély-nyújtási teendők gyakorlása a 

vizsgált sérülések és rosszullétek esetében 

(pl. újraélesztés). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Folyadéktér, vér, nyirok, véralvadás, trombózis, artéria, véna, kapilláris, 

vérkör, kamra, pitvar, szívbillentyű, szívciklus, perctérfogat, vérnyomás, 

homeosztázis, újraélesztés.  

 

Tematikai egység Mozgás és testalkat. A bőr 

Órakeret  

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

A csont szöveti szerkezete, csontok kapcsolódási módjai. Az emberi 

csontváz fő elemei. A mozgás és az egészség közötti alapvető 

összefüggések. A mozgásszegény életmód egészségkárosító hatása.  

A hámszövet alapvető jellemzői, csoportjai. A bőr felépítése, főbb 

funkciói. Gyakoribb bőrsérülések és ellátásuk. Higiéniai alapismeretek, 

a bőrápolás szempontjai és módjai. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 
A felépítés és a működés kapcsolatának különböző megjelenése az 
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emberi mozgás szervrendszerében.  

A rendszeres testmozgás élettani hatásának ismeretén alapuló tudatos 

életmódra való törekvés alakítása.  

A testképen alapuló önelfogadás erősítése. 

A bőr felépítése és működése közötti összefüggések alkalmazása 

magyarázatokban. A személyi higiéné biztosításával, a bőr ápolásával és 

egészségmegőrzésével kapcsolatos életviteli és gyakorlati készségek 

fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan kapcsolódnak egységes rendszerré a 

csontjaink? Milyen a csont összetétele, szöveti 

és szerkezeti felépítése? 

Milyen mechanikai elvek alapján írható le az 

izommozgás?  

Milyen mozgásszervi sérülések fordulhatnak 

elő? Hogyan előzhetők meg és milyen 

elsősegély alkalmazható?  

Milyen életmóddal őrizhető meg a 

mozgásképesség? Hogyan előzhetők meg a 

mozgásszervi megbetegedések? 

 

Milyen kép él bennünk a testünkről? Hogyan 

változott a szépségideál a múltban, és mi 

határozza meg a jelenben? Hogyan 

módosítható a test megjelenése, formája? 

 

Milyen feladatokat lát el a bőrünk? Hogyan 

épül föl? Mit jelez a bőr testünk állapotából? 

Mi alakítja ki a bőr alapszínét? Milyen 

bőrszínváltozatok jellemzőek az emberi fajra? 

Hogyan ápolhatjuk a bőrünket? Melyek a bőr 

gyakoribb megbetegedései, melyek ezek 

kockázati tényezői, mit tehetünk a megelőzés 

érdekében?  

 

Ismeretek: 

A kéz és a koponya jellegzetességei. A 

mozgás szerepe az emberi kommunikációban. 

A csont szilárdsága és rugalmassága, a kémiai 

összetétel és a szöveti-, szervi felépítés főbb 

jellemzői. A végtagok és függesztő elemeik, a 

gerincoszlop és a bordák, a koponya 

fontosabb csontjai. 

A hajlító és feszítő izmok működése néhány 

példán, az izmok csontokhoz tapadásának 

módja.  

 

 

A csontok mechanikai szerkezete, kémiai 

összetétele és biológiai funkciója közötti 

összefüggésekkel kapcsolatos kísérletek 

elvégzése. 

Példák a különböző csontkapcsolatokra. 

 

A csontok egymással és az izmokkal való 

kapcsolódási módjainak összefüggésbe hozása 

a mozgásképességgel. 

 

Az izomzat hierarchikus felépítésének 

belátása, a rendszerszerűség felismerése. 

A mechanikai elvek, biomechanikai és 

biokémiai szemlélet alkalmazása. 

 

Elsősegélynyújtás különböző típusú 

mozgásszervi sérülések esetén. 

A mozgásszegény életmód egészségkárosító 

hatásainak felismerésén alapuló, rendszeres, 

életmódszerű testmozgás. Az önvizsgálatok és 

rendszeres szűrővizsgálatok fontosságának 

belátása. 

 

Az edzettség, fittség állapotának biológiai 

leírása, vizsgálata egyszerű mérésekkel, ezek 

értékelése. 

 

Csontok fizikai szerkezetének és kémiai 

összetételének vizsgálata. 

 

Érvelés a táplálékkiegészítők, 

teljesítménynövelők használatával 

kapcsolatban (előnyök, hátrányok, veszélyek). 

 

Érvek gyűjtése a testképre ható divatok 

veszélyeiről. 

A bőr funkcióinak és felépítésének kapcsolata 
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Sérülések típusai (rándulás, ficam, húzódás, 

szakadás, törés). Alapvető elsősegély-nyújtási 

ismeretek. A bemelegítés, erősítés, nyújtás 

biológia alapjai, fontossága.  

Az edzés és a fizikai teljesítmény 

összefüggése. A sportágakkal járó terhelés 

hatása a mozgás szervrendszerére. 

Testkép és lelki egyensúly összefüggése. A 

plasztikai sebészet hatásai, mellékhatásai és 

veszélyei. 

 

A bőr funkciói, rétegei, szöveti felépítésük. Az 

erek, a zsírszövet és a mirigyek szerepe a 

hőszabályozásban. Bőrflóra, pattanás, 

mitesszer, hámlás.  

Bőrpigment, melanin. A napozás hatása, 

veszélyei. A bőr higiénéje. A napsugárzás 

(UV) károsító hatása, a bőrrák 

felismerhetősége, veszélyessége.  

a szervezetszintű működésekkel – 

hőszabályozás elemzése. 

 

Az emberi faj bőrszínskálájának a biológiai 

sokféleség részeként való értelmezése. 

 

Képek gyűjtése a különböző 

bőrbetegségekről, tünetek felismerése. Érvek 

gyűjtése a szűrővizsgálatok, illetve az 

önvizsgálat fontosságáról. 

 

Kozmetikumok összetételének vizsgálata és 

kapcsolatba hozása a bőr felépítésével és 

működésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízület, függesztő öv, csontsűrűség, vázizom, ín, szalag, bemelegítés, 

nyújtás. 

 

Tematikai egység Az immunrendszer 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 
A vér összetétele, az egyes alkotók szerepe. A belső környezet fogalma. 

Baktérium, vírus fogalma, megkülönböztetése. Fertőzés, járvány 

fogalma. Antibiotikumok hatása, jelentősége. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása az immunrendszer és a szervezet 

egészének viszonyára, valamint az immunrendszer komplexitásának 

belátására. Az oksági gondolkodás fejlesztése az immunrendszer 

működését feltáró kísérletek értelmezése során. Az ismereteken alapuló 

döntéshozatali és cselekvési képesség fejlesztése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miért van szükségünk biológiai 

„önvédelemre”? Mit jelent az önazonosság, és 

mi veszélyezteti ennek megőrzését? 

Hogyan győzi le szervezetünk a fertőzéseket? 

Miért következhet be az átültetett szervek 

kilökődése? 

Mi a magyarázata a védőoltások 

hatékonyságának? Milyen betegségeket 

sikerült leküzdeni vagy visszaszorítani ezen a 

módon? 

 

 

Az immunrendszer működését feltáró 

kísérletek és az arra adott magyarázatok 

értelmezése. 

Alapvető közegészségügyi és járványtani 

ismeretek alapján valós helyzetek elemzése, 

cselekvési lehetőségek mérlegelése. 

 

Az információ értelmezése a saját-idegen 

felismerési mechanizmusokban. A 

veleszületett, természetes védekezőképesség, 
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Mi gyengíti, és mi erősíti 

immunrendszerünket? Milyen következménye 

lehet a meggyengült immunvédelemnek?  

Ismeretek: 

Kórokozó, fertőző és megbetegítő képesség, 

helyi és világjárvány. A kórokozók által 

okozott lehetséges hatások. A veleszületett és 

a szerzett immunitás. A nyiroksejtek típusai és 

funkciói. Vércsoportok, vérátömlesztés, Rh-

összeférhetetlenség. A kórokozók hatása és a 

védekezés lehetősége (Semmelweis, Pasteur). 

Passzív és aktív immunizálás. Gyakoribb 

védőoltások, az immunizálás közegészségügyi 

szerepe. 

Az immunrendszer és a lelkiállapot közötti 

összefüggés. A tartós, nem kontrollált stressz 

hatása az immunrendszerre. Az 

immunrendszer rosszindulatú megbetegedése. 

Az allergia és az asztma immunológiai 

háttere.  

valamint a szerzett, specifikus immunitás 

megkülönböztetése. 

 

A védőoltások indokoltságának értelmezése. 

 

A testi és lelki egészség közötti összefüggés 

belátása, biológiai magyarázata. A tartós 

stressz kezelésével összefüggő, 

egészségmegőrzést szolgáló életviteli és 

gyakorlati lehetőségek megismerése, 

összevetése a saját életmóddal. 

Vér(csoport)vizsgálatok eredményének 

megfigyelése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fertőzés, járvány, veleszületett immunitás, szerzett (specifikus) immunitás, 

antigén, antigén-felismerés, antitest (immunglobulin), nyiroksejt 

(limfocita), Rh és ABO vércsoportrendszer, védőoltás, immunizálás, 

immunológiai memória. 

 

Tematikai egység A hormonális szabályozás 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

Vezérlés és szabályozás fogalma. A mirigy fogalma, típusai. A 

vérkeringés, az érhálózat, a vér összetétele. A hormon fogalma, a 

hormonális szabályozás elvi alapjai (a vércukorszint szabályozása). A 

stressz biológiai értelmezése.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az absztrakt gondolkodás fejlesztése az életfolyamatok szabályozásáról 

és vezérléséről alkotott modell általánosításával, az idegi és hormonális 

szabályozás közötti hasonlóságok és különbségek, valamint az egységes 

(neuroendokrin) rendszerbe kapcsolódás felismerése során.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Milyen sajátosságai vannak a kémiai 

jelátvitelnek a szabályozásban?  

Melyek a szervezet belső egyensúlyára ható 

legfontosabb hormonok, hol termelődnek, és 

mi a hatásuk?  

Mely rendellenességek, betegségek 

vezethetők vissza valamely hormonális 

 

 

A hormonhatás specifikusságának megértése, 

a hormon-receptor kapcsolódás 

jelentőségének felismerése. 

 

A szabályozás és vezérlés fogalmának 

elmélyítése a hormonális működés példáján. 

Az idegi és hormonális szabályozás 
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zavarra?  

A teljesítményfokozó szerek veszélyei. 

Ismeretek: 

A kémiai jelátvitel jellemzői. Belső 

elválasztású mirigy. 

Hormon és receptor összefüggése, specifikus 

hatás. A folyamatba való beavatkozás 

lehetősége.  

A hipofízis- és a hipotalamuszrendszer 

felépítése és működése. A hormonális 

szabályozás hierarchikus felépítése. Az 

idegrendszeri ellenőrzés érvényesülése. A 

hormonhatás időbeli jellemzői. Példák a 

központi idegrendszerben termelődő 

hormonok hatásaira (szorongás, eufória). 

A vércukorszint szabályozásának 

mechanizmusa (inzulin). A tiroxin és az 

adrenalin hatása.  

A cukorbetegség kockázati tényezői, 

felismerése, lehetséges következményei és 

kezelése. Növekedési rendellenességek. 

Pajzsmirigy-betegségek. Hormonok, 

hormonhatású szerek a környezetünkben, 

lehetséges veszélyek.  

összehangoltságának megértése a 

hipotalamusz-hipofízisrendszer felépítése és 

működése alapján. 

 

Hormonzavarokkal összefüggő kórképek 

vizsgálata, a kockázatok és megelőzési 

lehetőségek felismerése, következtetések 

levonása. 

 

Érvelés a teljesítményfokozó és izomtömeg-

növelő szerek használata ellen. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hormon, receptor, belső elválasztású mirigy, szteroid, hipotalamusz, 

agyalapi mirigy-, pajzsmirigy-, hasnyálmirigy-, mellékvesehormon. 

 

Tematikai egység Az idegrendszer 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

Az idegsejt és az idegszövet felépítése és működése. Elemi idegi 

folyamatok. Az idegi szabályozás alapelve. Környéki és központi 

idegrendszer megkülönböztetése. A reflex fogalma. A szem és a fül 

felépítése. Az idegműködéseket befolyásoló, tudatmódosító szerek 

veszélyei. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Rendszerszemlélet alkalmazása a szabályozott állapot biológiai 

értelmezésében. Rendszer és környezet kapcsolatán alapuló 

szemléletmódok alkalmazása az érzékelés és a szabályozottság 

magyarázatában. A tudatmódosító, függőséget okozó szerekkel 

szembeni elutasító magatartás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miben különbözik az idegsejt felépítése és 

működése a többi sejtétől? 

Hogyan képes a szervezet beállítani belső 

 

 

A szabályozás és vezérlés fogalmainak 

alkalmazása az idegrendszer működésének 

magyarázatakor. 
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állapotának életfontosságú jellemzőit? 

Hogyan állítják elő és továbbítják az 

idegsejtek a jeleket? Mi az oka az 

idegrendszer belső aktivitásának? 

Mi a gerincvelő szerepe az idegi 

szabályozásban? 

Melyek az emberi érzékelés területei? Mit 

tehetünk érzékelési képességeink megőrzése 

érdekében? 

Milyen szabályozó rendszerek őrködnek 

létfenntartó életműködéseink felett?  

Hogyan alkalmazkodik szervezetünk a testi és 

lelki terheléshez? Melyek az idegrendszert 

érintő fontosabb rendellenességek, 

megbetegedések? Mit tehetünk megelőzésük 

érdekében? 

Ismeretek: 

A szabályozókör fogalma, elemei. A negatív 

visszacsatolás működési elve, biológiai 

szerepe. Egy példa ismerete. 

Az idegsejt felépítése. A nyugalmi potenciál 

tényezői, értéke. Akciós potenciál kialakulása, 

terjedése. Az idegsejtek közötti 

kölcsönhatások formái és jelentőségük.  

A szinapszisok működésére ható anyagok. 

Az idegsejtek aktivitásának belső ritmusa 

(biológiai órák).  

A gerincvelő felépítése, funkciói. Szomatikus 

és vegetatív gerincvelői reflexek.   

Az inger fogalma, típusai. A receptor funkciói. 

A látás folyamata, alkalmazkodás a változó 

távolsághoz és fényerőhöz. A fül felépítése, a 

hallás és egyensúlyozás folyamata. 

Szemhibák és látásjavító eszközök, 

módszerek. A halláskárosodás kockázatai. 

Vegetatív szabályozás fogalma, funkciója, 

szabályozási területei. Egy vegetatív működés 

szabályozásának példája (pl. légzés). 

Az agy részei. Agyidegek. Éberség és alvás 

ritmusa, az ingerek változatosságának szerepe. 

Idegrendszeri sérülések okai, gyakoribb esetei 

és következményei (ideg-, gerinc-, 

agysérülés). Fejlődési rendellenességek, 

fogyatékosság. Agyi keringési zavarok. 

Parkinson-kór, Alzheimer-kór, prionbetegség. 

Állandóság és változás szempontjain alapuló 

folyamatelemzés és magyarázat. 

 

A jel fizikai, kémiai és biológiai értelmezése. 

A környezetben előforduló, az élőlények 

számára adekvát hatások, energiaformák 

azonosítása, az inger fogalmának értelmezése. 

 

Reflextípusok megkülönböztetése, a reflexkör 

felépítése és működése közötti kapcsolat 

értelmezése. Elvégzett reflexvizsgálat 

értelmezése. 

A környezetben előforduló, az élőlények 

számára adekvát hatások, energiaformák 

azonosítása, az inger fogalmának értelmezése. 

Az érzékszervek felépítése és működése 

közötti összefüggés elemzése. 

Elvégzett érzékelés-élettani kísérletek 

értelmezése. 

 

Szomatikus és vegetatív szabályozás 

megkülönböztetése, a vegetatív szabályozás 

néhány területének, módjának és funkciójának 

értelmezése. A szabályozás elemzése 

példákon. 

 

Felépítés és működés kapcsolatba hozása, a 

rendszerszerűség felismerése és magyarázata.  

 

A gyakoribb idegrendszeri megbetegedések 

azonosítása jellegzetes tüneteik alapján.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vezérlés, szabályozás, negatív visszacsatolás, idegsejt (neuron), akciós 

potenciál, ingerküszöb, szinapszis, reflexkör, szomatikus és vegetatív 

idegrendszer, érzékelés, érzékszerv, nagyagy, kisagy, agytörzs, agykéreg, 

dúc, mag, ideg, pálya, szürkeállomány, fehérállomány.  
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11. évfolyam 

 

A 11. évfolyam fő témái a molekuláris genetika, az evolúció, az ökológia és az emberi 

viselkedés. E témakörök feldolgozásának középpontjában az emberi szervezet felépítésének és 

működésének, az ember testi és lelki egészsége közti kapcsolatnak a megértése áll. Ennek 

elemzése különböző szerveződési szinteken – sejt, szövet, szerv, szervrendszer, szervezet –, de 

azonos céllal történik. Az egyed feletti szintek az ember esetében átvezetnek a társadalmi 

jelenségek világába. A biológia e téren egyrészt a határterületeket érintve a kapcsolatok 

felismeréséhez vezet, másrészt annak elfogadását eredményezi, hogy az emberi társadalom 

tartósan csak a természeti környezetbe illeszkedve maradhat fenn. A fenntarthatóság mint cél 

nem egy kész algoritmus megtanulását igényli – ilyen jelenleg nincs –, hanem a biológiai 

ismeretek kreatív, átgondolt alkalmazását a társadalmi élet területén is. Az ismereteknek ahhoz 

a felismeréshez is el kell vezetniük, hogy az ember testi és lelki egészségét közvetlenül, egyéni 

szinten is befolyásolja. A tanulás során az elméleti háttér ismerete párosul a 

természettudományos gondolkodás módszereivel és a vizsgálódáshoz szükséges gyakorlati 

készségekkel. A témakörök biztosítják a tudás rendszerszerű építését, kapcsolódnak a 

mindennapi élet problémáihoz. Megjelennek a biológiai szerveződés egymásba épülő szintjei, 

a különféle élő rendszerek és a közöttük lévő összefüggések. Megismerésük során a tanulók 

követik az anyag, az energia és az információ átadásának útjait, megfigyelhetik az állandóság 

és változás jelenségeit. Az ember megismerésekor a tanulók nemcsak a testi felépítést, hanem 

a lelkialkatot, az önismerettel, a tartós és kiegyensúlyozott társas kapcsolatokkal összefüggő 

biológiai kérdéseket is vizsgálják. Az élettelen és az élő természet kapcsolatába, az 

életközösségek bioszféra szintjéig követhető felépülésébe és működésébe való bepillantás 

formálja az egyéni életvitelt, és kialakítja a fenntarthatóságot szolgáló közösségi cselekvésben 

való aktív részvétel képességét.  

 

Tematikai egység Nemzedékről nemzedékre – Az öröklődés törvényei 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás A faj, a környezet (környezeti tényező) fogalma.  

Az ivaros szaporodás genetikai lényege. Vércsoport-antigének. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Az információ-kifejeződés folyamatainak megértése az élővilágban. A 

tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. A problémák tudatos 

azonosítása, feltevések megvizsgálása. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Öröklődnek-e a szerzett tulajdonságok? 

Mi magyarázza az öröklött tulajdonságok 

megjelenését vagy eltűnését? Milyen 

mértékben befolyásolhatja a környezet vagy a 

nevelés az öröklött jellegek 

megnyilvánulását? Mi az oka és jelentősége 

 

 

Mendel módszereinek, eredményeinek és 

ezek érvényességi körének értelmezése. 

Öröklött jelleg megjelenésének számszerű 

megadása (az öröklésmenet ismeretében).  

Következtetés allélkölcsönhatásra (az 

eloszlás ismeretében). 
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biológiai sokféleségünknek? 

Ismeretek: 

Mendel szemléletmódja (a gén mint szerkezet 

nélküli egység), módszere, eredményei. 

Allélkölcsönhatások (dominancia). Példák 

emberi tulajdonságok öröklődésére. 

A beltenyésztés és kockázata (állattenyésztés, 

természetvédelem, rokonházasság veszélye). 

Példák hajlamok öröklésére. Kockázati 

tényezők és gének kölcsönhatása. Az egyén 

és a társadalom együttélése öröklött 

hiányokkal (diéta). 

A genetikai sokféleség jellemzése (allélszám) 

és biológiai szerepe (nemesítés, az 

alkalmazkodás lehetősége). 

A környezet hatása mennyiségi jellegek 

öröklésére, sok gén – egy tulajdonság 

kapcsolat.  

Családfa elemzése. Ikervizsgálatok 

értelmezése. 

Kockázati tényező és elővigyázatosság 

értelmezése genetikai példán. 

 

Minőségi és mennyiségi jelleg 

megkülönböztetése. Mennyiségi eloszlás 

grafikus megjelenítésének értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gén, allél, domináns, recesszív, homo- és heterozigóta, hajlam, 

beltenyésztés, genetikai sokféleség (diverzitás). 

 

Tematikai egység Megfejthető üzenetek – Molekuláris genetika 

Órakeret  

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás A fehérjék szerkezete. Katalízis. Az öröklődés törvényei (Mendel). 

A sejt fölépítése. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A tudományos gondolkodás mindennapi életben való hasznosságának 

belátása, a módszerek tudatos alkalmazása. Vizsgálati módszerek, 

tudományos eredmények, és ezek érvényességi körének értelmezése.  

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének megértése.  

Az érveken alapuló vitakultúra fejlesztése, a felelős állásfoglalás iránti 

igény felkeltése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi magyarázza tulajdonságok csoportjainak 

együttes öröklését? Miből vannak, hol 

vannak és hogyan működnek a gének? Mi 

rögzíti bennük az információt?  

Mi a szerepe a szexualitásnak a faj 

szempontjából? 

Mi hangolja össze sejtjeink génműködését? 

Miért jönnek létre daganatos 

megbetegedések? Miért fejlődünk, 

öregszünk, és miért halunk meg? 

Hogyan, miért és milyen mértékben 

 

 

Az osztódások szerepének értelmezése a testi 

és ivarsejtek létrejöttében és a genetikai 

sokféleség fenntartásában.  

A nukleinsavak örökítő szerepének 

bizonyítása. 

Kodon-szótár használata. 

 

Génmutáció következményének értelmezése 

Kodon-szótár segítségével. 

 

Szabályozott génműködés értelmezése ábra 
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avatkozhat bele az ember a genom 

működésébe? 

Miben segíthet a számítógép használata a 

génműködés megértésében, a személyre 

szabott gyógyításban, a múlt feltárásában? 

Ismeretek: 

A genetikai kapcsoltság és oka 

(kromoszómák).  

A számtartó és a számfelező osztódás; a 

sejtciklus. 

A nukleinsavak alapfelépítése. 

A vírusok szaporodása, vírus okozta 

betegségek. 

Testi és ivari kromoszómák. 

A DNS megkettőződése, információáramlás a 

fehérjék szintézise során (gén > fehérje > 

jelleg).  

A mutációk típusai, mutagén tényezők 

(sugárzás, vegyületek). Példa a génműködés 

szabályozottságára. A szabályozott működés 

zavara (daganatos betegségek). Az őssejtek 

lehetséges felhasználása. Tartós károsodás 

(szövetelhalás) és regeneráció. Az öregedés 

lehetséges okai. 

A géntechnológia lehetőségei, kockázatai és 

néhány alkalmazása (genetikailag módosított 

élőlények, génterápia).  

alapján.  

Daganatra utaló jelek felismerése. 

Sebkezelés elsajátítása.  

 

Az érvek és ellenérvek összevetése.  

Információforrások kritikus értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kapcsoltság, kromoszóma (testi, ivari), mitózis, meiózis, mutáció, 

differenciálódás, őssejt, transzgén, GMO.  

 

Tematikai egység Szaporodás, szexualitás 

Órakeret  

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás Genetika: mitózis és meiózis, nemi kromoszómák. Élettan: hormonok 

hatásmechanizmusa, visszacsatolások.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A vezéreltség, szabályozottság általános mechanizmusainak 

megértése a szaporodás és az öröklődés kapcsolatainak példáján.  

Az egyirányú és a körfolyamatok közti különbség megértése a nemi 

működések példáján. 

A felelős párkapcsolatok gyakorlását és a pályaválasztást segítő 

önismeret fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Mi magyarázza az ivaros úton létrejött 

utódok sokféleségét, az ivarsejtek és az 

 

 

Az ivartalan és az ivaros szaporodás 

összehasonlító jellemzése.  
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ivarsejteket létrehozó egyedek különbségeit, 

a férfi és nő biológiailag eltérő jellemzőit? 

Ismeretek: 

Ivaros és ivartalan szaporodásformák az 

élővilágban. Mitózis és meiózis. Klónozás. 

Kromoszomális, elődleges és másodlagos 

nemi jellegek. 

A férfi és női ivarsejtek, ivarszervek 

felépítése, működése, a nemi működések 

szabályozása. Fogamzásgátlás. 

Családtervezés és lehetőségei. A 

megtermékenyülés, a méhen belüli élet fő 

jellemzői. 

A magzati élet védelme. Születés.  

A születés utáni élet fő szakaszainak biológiai 

jellemzői. 

Az ivarsejtek összevetése. 

A ciklikus működések megértése.  

A családtervezés lehetőségei kapcsán érvek 

és tények megbeszélése.  

 

Filmek, folyamatábrák, makettek 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ivartalan és ivaros szaporodás (szexualitás), klónozás, tüsző, sárgatest, 

tüszőserkentő és tüszőhormon (ösztrogén), sárgatestserkentő és sárgatest-

hormon (progeszteron), hím nemi hormon (tesztoszteron), ovuláció, 

menstruáció, megtermékenyülés, beágyazódás, magzat, méhlepény. 

 

Tematikai egység A biológiai evolúció 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 
Élőlények és élőlénycsoportok alkalmazkodása környezetükhöz.  

Az alkalmazkodások evolúciós értelmezése. A fejlődés jellemzői az 

egyéni életben.  

A tematikai 

egység fejlesztési 

céljai 

Módszerek, tudományos eredmények és ezek érvényességi körének 

elemzése. A tudománytörténeti folyamatok értelmezése a modellek, az 

elképzelések, az egymást váltó vagy egymást kiegészítő elméletek 

megszületéseként és háttérbe szorulásaként. 

A véletlen szerepének és a valószínűség fogalmának alkalmazása. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása. 

Természeti értékek és károk, környezeti károk felismerése, a cselekvési 

lehetőségek felmérése, a környezet iránti felelős magatartás erősítése. 

A fejlődéstörténeti rendszer vizsgálatát szolgáló módszerek 

értelmezése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások:  

Hogyan alkalmazkodnak az 

élőlénycsoportok a változó körülményekhez? 

Hogyan befolyásolható ez a folyamat az 

ember által szándékosan (nemesítés) vagy 

akaratlanul (járványok kialakulása). Minek 

 

 

Az evolúciós gondolat változásának 

értelmezése. 

Populációgenetikai folyamatok értelmezése. 

A korreláció-elv alkalmazása. 

A módszerek korlátainak, feltételeinek 
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alapján következtethetünk a jelenből a 

múltra, és mi jelezhető előre a jövőből? 

Mikor és hogyan befolyásolhatják kis 

változások (pl. egyéni döntések) a jövőt 

meghatározó folyamatokat? 

Ismeretek: 

Darwin és kortársainak érvei a fajok 

változása mellett.  

Az evolúció darwini leírása.  

A genetikai változatosságot növelő és 

csökkentő tényezők.  

A fosszíliák értelmezése: az egykori 

élőlények rekonstrukciója (korreláció), a 

lelet kora. 

Rezisztens kórokozók, gyomok megjelenése 

és terjedése. 

Fajok, csoportok kihalásának lehetséges 

okai. 

Vitatott kérdések (irányultság, 

önszerveződés, emberi evolúció). 

elemzése. 

 

Érvek és ellenérvek összevetése, az evolúció 

mechanizmusaira vonatkozó 

információforrások kritikus felhasználása. 

 

Palacknyakhatás értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Evolúció, kiválogatódás (szelekció), fosszília, korreláció, törzsfa.  

 

Tematikai egység Az ember egyéni és társas viselkedése 

Órakeret  

N: 10 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás Tanulástípusok. Az állatok társas viselkedése (agresszió, 

ivadékgondozás). 

A tematikai 

egység fejlesztési 

céljai 

A pályaválasztást elősegítő önismeret, az önelfogadás, a társak iránti 

együttérzés fejlesztése. A személyes felelősség, valamint a szülők, a 

család, a környezet fontosságának felismerése a függőségek 

megelőzésében. 

Az orvoshoz fordulás céljának, helyes időzítésének tudatosítása.  

Az emberfajták és kultúrák sajátosságainak és közös értékeinek 

felismerése. A fogyatékkal élő emberek megismerése, állapotuk 

megértése.  

A gondolkodási folyamatokat meghatározó tényezők, az érzelmi és az 

értelmi fejlődés kapcsolatának megismerése.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Miben közösek az emberi és az állati 

csoportok, és miben különbözünk egymástól? 

Hogyan befolyásolják a közösség elvárásai 

egyéni életünket és egészségünket? Mi 

ébreszti fel és mi gátolja az emberi 

 

 

Az állati és az emberi csoportokban uralkodó 

kapcsolatok különbségeinek 

megfogalmazása. 

Az agressziót és gondoskodást kiváltó 

tényezők különbségeinek megfogalmazása 
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együttműködés és agresszió formáit?  

Ismeretek: 

Az emberi csoportokra jellemző társas 

viszonyok: utánzás, empátia, tartós kötődés 

(párkapcsolat, család), csoportnormák és 

ezzel kapcsolatos érzelmek. 

A szabálykövetés és szabályteremtés példái. 

Az idegen csoportoktól való elkülönülés és 

az eltérő csoportok közti együttműködés 

biológiai háttere. 

Az ember mint megismerő lény (utánzás, 

belátás, párbeszéd, gondolati sémák, 

előítéletek). 

Szociokulturális hatások (testkép, 

fogyatékkal élők, idős emberek, betegek, 

magzatok életének értéke). 

Az érzelmek biológiai funkciói, megküzdési 

stratégiák. A depresszió, a feloldatlan, tartós 

stressz lehetséges okai, káros közösségi 

hatásai (agresszió, apátia), testi hatásai, a 

megelőzés és a feloldás lehetséges módjai.  

az állatok és az ember között. 

A tartós és kiegyensúlyozott párkapcsolatot 

fenntartó és fenyegető hatások értelmezése. 

Bizonyítás, meggyőzés, művészi hatás, 

manipuláció, reklám, előítélet felismerése és 

megkülönböztetése. 

 

Az alternatív gyógyászat lehetőségeinek és 

kockázatainak értelmezése. 

 

A kémiai és a viselkedési függőségek közös 

jellegzetességeinek fölismerése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kötődés, empátia, agresszió, csoportnorma, verbális/nem verbális 

kommunikáció, stressz, megküzdés, függőség. 

 

Tematikai egység Gazdálkodás és fenntarthatóság 

Órakeret  

N: 14 óra 

E: 7 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás Életközösségek, populációs kölcsönhatások, talajképződés. 

Genetikai sokféleség. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Összetett technológiai, társadalmi és ökológiai rendszerek elemzése. 

Lokális és globális szintű gondolkodásmód fejlesztése.  

Evolúciós magyarázat keresése biológiai és ezzel összefüggő fizikai, 

földrajzi, történelmi tényekre; az ember szerepének kritikus vizsgálata. 

A környezeti kár, az ipari és természeti-időjárási katasztrófák okainak 

elemzése, elkerülésük lehetőségei. 

Egészség- és környezettudatos magatartás kialakítása a hétköznapi élet 

minden területén, bekapcsolódás környezetvédelmi tevékenységekbe.  

Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és kisközösségekben. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 
Fejlesztési követelmények 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hogyan határozzák meg a természeti 

feltételek az emberi létet? Milyen mértékig 

és mennyire tartósan befolyásolhatjuk e 

feltételeket? Mik a történelem biológiai 

 

 

A fenntartható gazdálkodás biológiai 

feltételeinek megfogalmazása. 

 

A természetvédelem genetikai hátterének 
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tanulságai? Milyen gazdálkodási és 

gondolkodási-életmódbeli formák lehetnek 

fennmaradásunk feltételei? 

Ismeretek: 

Az ember hatása a földi élővilágra a 

történelem során. Önpusztító civilizációk és 

a természeti környezettel összhangban 

maradó gazdálkodási formák. 

A természeti környezet terhelése: fajok 

kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, 

fajok behurcolása, megtelepítése, talajerózió. 

Fajok, területek és a biológiai sokféleség 

védelme. A természetvédelem lehetőségei. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének 

lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom. 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti 

hátterének fő tényezői (fogyasztás, 

városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). 

értelmezése. 

 

Az ökológiai lábnyom csökkentése 

lehetőségeinek megfogalmazása az iskolai, 

ill. lakókörnyezetben. 

Autonómia és együttműködés lehetőségeinek 

elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Fenntarthatóság, biológiai sokféleség, ökológiai lábnyom, erózió, 

kibocsátás (emisszió), határérték, környezeti terhelés.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

három évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló gyakorlatot szerez a biológia különböző szerveződési 

szintjein – sejt, szerv, szervrendszer, egyed és egyed feletti szintek – a 

felépítés és működés kapcsolatainak meglátására és elemzésére. A 

működés törvényszerűségeit képes lesz valamilyen sokaság alkotóinak 

közös viselkedésében keresni, legyenek azok gének, egyedek vagy 

fajok, s ezt a funkciót e működések magasabb szerveződési szintben 

betöltött szerepeként értelmezni. 

Ismeri az emberi és állati közösségekben a meghatározó társas 

kapcsolatok biológiai funkcióit. Szemléletében megjelenik a 

folyamatok egyszeriségét, megismételhetetlenségét jelentő történetiség 

is. 

Ismeri egy-két jelentős külföldi és hazai természettudós kutatási 

eredményeinek lényegét. 

Képes értelmezni fénymikroszkópos képet a megismerés 

folyamatában, önálló tanulása során használja az internet és a 

könyvtár nyújtotta lehetőségeket. 

Érti a személyes felelősségét a fertőzések megelőzésében, és a sikeres 

gyógyulás érdekében. 

Képes egyszerű kísérleteket elvégezni, megfigyeléseit és tapasztalatait 

megfogalmazni, leírni. 

Képes a problémák tudatos azonosítására, megoldására, a hipotézisek 

megvizsgálására. 
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FIZIKA 
 

 

A természettudományos műveltség minden ember számára fontos. A fizika tanítását nem az 

alapfogalmak definiálásával, az alaptörvények bemutatásával kezdjük: minden témakörben 

mindenki számára fontos témákkal, gyakorlati tapasztalatokkal, praktikus, hasznos 

ismeretekkel indítjuk a tananyag feldolgozását. Senki ne érezhesse úgy, hogy a fizika tanulása 

haszontalan, értelmetlen ismeretanyag mechanikus elsajátítása. Rá kell vezetnünk 

tanítványainkat arra, hogy a fizika hasznos, az élet minden fontos területén megjelenik, ismerete 

gyakorlati előnyökkel jár. Mindez nem azt jelenti, hogy a tanítási-tanulási folyamatból 

száműzni szeretnénk az absztrakt ismereteket, illetve az ezekhez rendelhető készség- és 

képességelemeket. Célunk a problémaközpontúság, a gyakorlatiasság és az ismeretek 

egyensúlyának megteremtése a motiváció folyamatos fenntartásának és minden diák 

eredményes tanulásának érdekében, mely megteremti a lehetőségét annak, hogy tanítványaink 

logikusan gondolkodó, a világ belső összefüggéseit megértő, felelős döntésekre kész 

felnőttekké váljanak. 

Az elvárható alapszint az, hogy a tanulók a tantervben lévő témaköröket megismerjék, 

értelmezzék a jelenségeket, ismerjék a technikai alkalmazásokat, és így legyenek képesek a 

körülöttünk lévő természeti-technikai környezetben eligazodni. A tanterv ezzel egy időben 

lehetővé teszi a mélyebb összefüggések felismerését is, ami a differenciálás, a 

tehetséggondozás, az önálló ismeretszerzés révén a mérnöki és a természettudományos pályára 

készülők számára megfelelő motivációt és orientációt nyújthat. 

A felnőttképzési fizika tanterv nem a hagyományos, sokszor öncélú, „begyakoroltató” 

számítási feladatokon alapul. Számításokat csak olyan esetekben végzünk, amikor az a 

tananyag mélyebb megértését szolgálja vagy a számértékek önmagukban érdekesek. 

A tantervben a fentebb megfogalmazott elveknek megfelelően olyan modern tananyagok is 

helyet kapnak, melyek korábban nem szerepeltek a tantervekben. Egyes témák különböző 

kontextusban ismétlődhetnek is. Ezek az ismétlődések természetes módon adódnak abból, hogy 

a tantervben nem teljesen a fizika tudományának hagyományos feldolgozási sorrendjét 

követjük, hanem a mindenki számára fontos, a mindennapokban használható ismeretek 

bemutatására törekszünk.  

A megváltozott szemlélet és a megújuló tartalom a tantárgy belső összefüggéseinek rendszerét 

is módosítja. Az értelmezés és a megértés szempontjából kiemelkedő jelentőségű a megfelelő 

szövegértés. 

Az önálló tanuláshoz nélkülözhetetlen az információs források helyes alkalmazása. Fontos 

megértetni a diákokkal, hogy az, ahogyan a világot a médiában ábrázolják, nem azonos a 

valósággal. Az eseményeknek, jelenségeknek az alkotók által konstruált változatát láthatjuk. A 

dokumentum- és ismeretterjesztő filmek esetében is fontos a gyártási mechanizmusokban, vagy 

az ábrázolási szándékban rejlő érdekek, vagy kényszerek felfejtése. Valódi tudományos 

ismeretet csak hiteles forrásból, a témákat több oldalról, tárgyilagosan megvilágítva, megfelelő 

tudományos alapokkal rendelkezve szerezhetünk. 

A fizika tantárgy keretében eszközként használjuk a matematikát. A tapasztalat, az értelmezés, 

a megértés folyamatait segítő matematikai modellek, eszközök, például matematikai 

műveletek, függvények, táblázatok, egyenletek, grafikonok, vektorok jelen képzésben 

kizárólag a megértést segítő eszközök. 

A felnőttek középiskolája 9–12. osztályos fizikaoktatásának feladata a 7-8. évfolyamra építve 

olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai 

körét, tekintetbe véve a tanulók élettapasztalatait és korábbi (általános iskolai, illetve 

megszakított középiskolai) tanulmányait, rendezve és kiegészítve ezek eredményeit. A 

felnőttek szakközépiskolái ezzel együtt meghatározott szakmai tudást adnak. Ebből kiindulva 

a felnőttek középiskolája megteremti az érettségi, a középfokra alapozott szakképzés, a 
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felsőfokú továbbtanulás, a munkaerő-piacon történő előnyösebb elhelyezkedés, illetve a 

szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi 

tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási 

képességeket, az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének 

érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való 

tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai 

kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb 

fejlesztésére, szocializálására. 

A kerettantervek hangsúlyt helyeznek arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

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

eszközei is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveleteket 

tartalmaznak. Ily módon törekszenek a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek 

létrehozására. Hangsúly került arra, hogy a reproduktív gondolkodást továbbfejlesszük, a 

problémamegoldó és a kreatív szemlélet kialakítására. Mindezek a felnőttek középiskolái 

kiemelt feladataihoz kapcsolódnak. 

Lényeges, hogy a fizika egyes témaköreinek feldolgozása mindenki számára fontos témákkal, 

praktikus, a hétköznapokban is alkalmazható ismeretekkel kezdődjön. Így a tanulók felfedezik 

az ismeretek hasznát, érezni fogják, hogy a fizika az élet szinte minden területén megjelenik.   

A célok megvalósítása érdekében az iskolai oktatás és nevelés során figyelembe kell venni a 

fizikai megismerés módszereit, fejlődésének jellemzőit. A jelenségek közös megfigyeléséből, 

kísérleti tapasztalatokból kiindulva juttatjuk el a tanulókat az átfogó összefüggések, 

törvényszerűségek felismeréséhez. Ezek eredményeit grafikus megjelenítéssel, a sejtett 

összefüggések matematikai formába öntésével, szabatos megfogalmazással kell rögzíteni. Az 

ellenőrzések elvégzése is fontos része a fizikai megismerésnek, mely adott esetben a téves 

eredmények cáfolatát vagy a modellalkotást is magában foglalja. 

 

Fizika 

9. évfolyam 

(36 hét) 

10. évfolyam 

(36 hét) 

11. évfolyam 

(36 hét) 

12. évfolyam 

(31 hét) 

N E L N E L N E L N E L 

heti óraszám  2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 2 1 0,5 

éves óraszám 72 36 18 72 36 18 72 36 18 62 31 15 

 

9. évfolyam 

Tematikai egység A mozgás leírása 

Órakeret  

N: 20 óra 

E: 10 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás Sebesség, vektorok, függvények. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A közlekedés mint rendszer értelmezése, az állandóság és a változás 

megjelenítése a mozgások leírásában. Az egyéni felelősségtudat 

formálása. 
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Járművek sebessége, gyorsítása, fékezése. 

Milyen a biztonságos (és kényelmes) 

közlekedés? (Pl. tempomat, távolságtartó 

radar, tolató radar.) 

Ismeretek: 

Kinematikai alapfogalmak: út, elmozdulás, 

sebesség, átlagsebesség.  

A sebesség különböző mértékegységei. 

A gyorsulás fogalma, mértékegysége. 

A szabadesés út-idő összefüggése. A 

szabadesés és a gravitáció kapcsolata.  

Az egyenletes körmozgást leíró kinematikai 

jellemzők (pályasugár, kerületi sebesség, 

fordulatszám, keringési idő, szögsebesség, 

centripetális gyorsulás). 

Út-idő és sebesség-idő grafikonok készítése, 

elemzése. 

Számítások elvégzése az egyenes vonalú 

egyenletes mozgás esetében. 

A sebesség és a gyorsulás fogalma közötti 

különbség felismerése. 

A közlekedés kinematikai problémáinak 

gyakorlati, számításokkal kísért elemzése, pl. 

− adott sebesség eléréséhez szükséges idő; 

− a fékút nagysága; 

− a reakcióidő és a féktávolság kapcsolata. 

Hétköznapi körmozgásokhoz kapcsolódó 

számítások, pl. autó, kerékpár vagy 

görkorcsolya kerekeinek fordulatszáma, ill. 

kerületi pontjának centripetális gyorsulása 

adott sebességnél. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sebesség, átlagsebesség, gyorsulás, szabadesés, egyenletes körmozgás. 

 

Tematikai egység A mozgás változásának oka 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás A sebesség és a gyorsulás fogalma. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az oksági gondolkodás fejlesztése az állandóság és változás ok-okozati 

kapcsolatán keresztül a közlekedés rendszerében. Környezettudatos 

gondolkodás formálása. A közlekedésbiztonság, a kockázatok és 

következmények felmérésén keresztül az egyéni, valamint a társas 

felelősségérzet, az önismeret fejlesztése és a családi életre nevelés. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az utasok terhelése egyenes vonalú egyenletes 

és egyenletesen gyorsuló mozgás esetén. 

A súrlódás szerepe a közlekedésben, például: 

ABS, fékerő szabályozó, a kerekek tapadása 

(az autógumi szerepe). 

A gépjárművek fogyasztását befolyásoló 

tényezők. 

Az utasok védelme a gépjárműben: 

− gyűrődési zóna; 

− biztonsági öv; 

− légzsák. 

Az eredő erő szerkesztése, kiszámolása 

egyszerű esetekben. 

A súrlódás szerepe a gépjármű mozgása és 

irányítása szempontjából. 

Az energiatakarékos közlekedés, a 

környezettudatos, a természet épségét óvó 

közlekedési magatartás lehetőségeinek 

feltárása. 

A közlekedésbiztonsági eszközök 

működésének összekapcsolása az alapul 

szolgáló fizikai elvekkel, a tudatos és 

következetes használat iránti igény. 
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Ismeretek: 

Az erő fogalma, mérése, mértékegysége. 

Newton törvényeinek megfogalmazása. 

Speciális erőhatások (nehézségi erő, 

nyomóerő, fonálerő, súlyerő, súrlódási erők, 

rugóerő). 

A rugók erőtörvénye. 

A lendület fogalma. Lendület-megmaradás. Az 

ütközések típusai. 

Az egyenletes körmozgás dinamikai feltétele. 

A kanyarodás vezetéstechnikai elemeinek 

összekapcsolása ezek fizikai alapjaival. 

A test súlya és a tömege közötti 

különbségtétel. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tömeg, erő, eredő erő, tehetetlenség, súly, lendület, lendületmegmaradás. 

 

Tematikai egység Mechanikai munka, energia, teljesítmény  

Egyszerű gépek a mindennapokban 

Órakeret  

N: 24 óra 

E: 12 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás A kinematika és a dinamika alapfogalmai. Vektorok felbontása 

összetevőkre. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energiafogalom mélyítése, kiterjesztése. A munka, az energia és a 

teljesítmény értelmezésén keresztül a tudományos és a köznapi 

szóhasználat különbözőségének bemutatása. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Gépek, járművek motorjának teljesítménye. 

Az emberi teljesítmény fizikai határai. 

A súrlódás és a közegellenállás hatása a 

mechanikai energiákra. 

Egyensúlyi állapotok: 

− biztos, 

− bizonytalan, 

− közömbös, 

− metastabil. 

Miért használunk egyszerű gépeket? Egyszerű 

gépek a gyakorlatban: 

− egyoldalú és kétoldalú emelő; 

− álló- és mozgócsiga; 

− hengerkerék; 

− lejtő; 

− csavar; 

− ék. 

Csontok, ízületek, izmok. 

Ismeretek: 

Munkavégzés, a mechanikai munka fogalma, 

mértékegysége. 

A mechanikai energia tárolási lehetőségeinek 

felismerése. 

A mechanikai energiák átalakítási 

folyamatainak ismerete. 

A mechanikai energia-megmaradás tételének 

bemutatása szabadesésnél. 

Számítási feladatok a teljesítménnyel 

kapcsolatban. 

Az egyensúly és a nyugalom közötti különbség 

felismerése konkrét példák alapján. 

Számos hétköznapi példa az egyszerű gépek 

használatára (pl. háztartási gépek, építkezés a 

történelem folyamán, sport). 

A különféle egyszerű gépek működésének 

értelmezése a vizsgált példák és mérések 

alapján. 

A helyes testtartás megértése nagy teher 

emelésénél. 
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A helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 

energia. 

Energia-megmaradás. 

A munkavégzés és az energiaváltozás 

kapcsolata. 

A teljesítmény fogalma, régi és új 

mértékegységei (lóerő, kilowatt). 

Testek egyensúlyi állapota, az egyensúly 

feltétele. 

A forgatónyomaték fogalma. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Munka, mechanikai energia (helyzeti energia, mozgási energia, rugalmas 

energia), energiamegmaradás, teljesítmény, egyensúlyi állapot, 

forgatónyomaték, egyszerű gép. 
 

10. évfolyam 
 

Tematikai egység Energia nélkül nem megy 

Órakeret  

N: 14 óra 

E: 7 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Mechanikai energiafajták. Mechanikai energia-megmaradás.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az energia fogalmának kiterjesztése a hőtanra, a környezet és 

fenntarthatóság, a környezeti rendszerek állapota, valamint az ember 

egészsége vonatkozásában. A tudomány, technika, kultúra 

szempontjából az innováció és a kutatások jelentőségének felismerése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A helyes táplálkozás energetikai vonatkozásai. 

A legfontosabb élelmiszerek 

energiatartalmának ismerete. 

Joule-kísérlet: a hő mechanikai egyenértéke. 

Gépjárművek energiaforrásai, a különböző 

üzemanyagok tulajdonságai. 

Különleges meghajtású járművek: például 

hibridautó, hidrogénnel hajtott motor, 

elektromos autó. 

Ismeretek: 

A hő régi és új mértékegységei: kalória, joule. 

A hőközlés és az égéshő fogalma. 

A fajhő fogalma. 

A hatásfok fogalma, motorok hatásfoka. 

Egyes táplálékok energiatartalmának 

összehasonlítása. 

Az egészséges táplálkozás jellemzői. 

A hőmennyiség és hőmérséklet fogalmának 

elkülönítése. 

A gépjárművek energetikai jellemzői és a 

környezetre gyakorolt hatás mérlegelése. 

Új járműmeghajtási megoldások nyomon 

követése gyűjtőmunka alapján. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Hő, fajhő, kalória, égéshő, hatásfok. 
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Tematikai egység Hidro- és aerodinamikai jelenségek, a repülés fizikája 

Órakeret  

N: 14 óra 

E: 7 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás A nyomás. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A környezet és fenntarthatóság kérdéseinek tudatosítása az időjárást 

befolyásoló fizikai folyamatok vizsgálatával kapcsolatban. Az 

együttműködés, a kezdeményezőkészség fejlesztése csoportmunkában 

folytatott vizsgálódás során. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A légnyomás változásai. A légnyomás függése 

a tengerszint feletti magasságtól és annak 

élettani hatásai. A légnyomás és az időjárás 

kapcsolata. 

Hidro- és aerodinamikai elvek, jelenségek. 

Az áramlások nyomásviszonyai. 

A légkör áramlásainak fizikai jellemzői, a 

mozgató fizikai hatások.  

A tengeráramlások jellemzői, a mozgató fizikai 

hatások.  

A víz körforgása. A befagyó tavak. A 

jéghegyek. 

A szél energiája. 

Az időjárás elemei, csapadékok, a csapadékok 

kialakulásának fizikai leírása. 

A termik szerepe. (Pl. a sárkányrepülőnél, 

vitorlázó ernyőnél.) Repülők szárnykialakítása. 

Hangrobbanás. 

Légzés. 

Ismeretek: 

Nyomás, hőmérséklet, páratartalom. A levegő 

mint ideális gáz. 

A hidrosztatikai nyomás és a felhajtóerő.  

A páratartalom fogalma, a telített gőz.  

A repülés elve. A légellenállás. A repülőgépek 

szárnyának sajátosságai (a szárnyra ható 

emelőerő). 

A felhajtóerő mint hidrosztatikai 

nyomáskülönbség értelmezése. 

Az aerodinamikai paradoxon bemutatása. 

A szél épületekre gyakorolt hatásának 

bemutatása példákon. 

Természeti és technikai példák gyűjtése és a 

fizikai elvek értelmezése a repülés kapcsán 

(termések, állatok, repülő szerkezetek stb.). 

A jég rendhagyó viselkedése 

következményeinek bemutatása konkrét 

gyakorlati példákon.  

A szélben rejlő energia lehetőségeinek átlátása. 

A szélerőművek előnyeinek és hátrányainak 

összegyűjtése. 

Repülésbiztonsági statisztikák elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Légnyomás, hidrosztatikai nyomás, hidrosztatikai felhajtóerő, 

aerodinamikai felhajtóerő. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Rezgések, hullámok 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Az egyenletes körmozgás kinematikájának és dinamikájának 

alapfogalmai. Vektorok. Rugóerő, rugalmas energia. Mechanikai 

energiamegmaradás. 

A tematikai 

egység fejlesztési 

céljai 

Rezgések és hullámok a Földön a felépítés és működés 

viszonyrendszerében. A jelenségkör dinamikai hátterének értelmezése. 

A társadalmi felelősség kérdéseinek hangsúlyozása a természeti 

katasztrófák bemutatásán keresztül. A tudomány, a technika, a kultúra 

szempontjából az időmérés és az építmények szerkezeti elemeinek 

bemutatása. A kezdeményezőkészség és az együttműködés fejlesztése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Periodikus jelenségek (rugóhoz erősített test 

rezgése, fonálinga mozgása). 

Csillapodó rezgések. 

Kényszerrezgések. 

Rezonancia, rezonancia-katasztrófa. 

Mechanikai hullámok kialakulása.  

Földrengések kialakulása, előrejelzése, 

tengerrengések, cunamik. 

Az árapály-jelenség. A Hold és a Nap 

szerepe a jelenség létrejöttében. 

Ismeretek: 

A harmonikus rezgőmozgás jellemzői:  

– rezgésidő (periódusidő), 

– amplitúdó,  

– frekvencia.  

A harmonikus rezgőmozgás és a fonálinga 

mozgásának energiaviszonyai, a csillapítás 

leírása. 

Hosszanti (longitudinális), keresztirányú 

(transzverzális) hullám. 

A mechanikai hullámok jellemzői: 

hullámhossz, terjedési sebesség. 

A hullámhosszúság, a frekvencia és a 

terjedési sebesség közötti kapcsolat ismerete.  

Huygens munkássága.  

A rezonancia feltételeinek bemutatása 

gyakorlati példákon a technikában és a 

természetben. 

A rezgések általános voltának, létrejöttének 

megértése, a csillapodás jelenségének 

felismerése konkrét példákon keresztül. 

A rezgések gerjesztésének felismerése 

néhány gyakorlati példán keresztül. 

A hullámok mint térben terjedő rezgések 

értelmezése gyakorlati példákon keresztül. 

A földrengések létrejöttének elemzése a Föld 

szerkezete alapján. 

A földrengésekre, tengerrengésekre 

vonatkozó fizikai alapismeretek elsajátítása, 

a természeti katasztrófák idején követendő 

helyes magatartás, a földrengésbiztos 

épületek sajátosságainak megismerése. 

Árapály-táblázatok elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Harmonikus rezgőmozgás, frekvencia, rezonancia, mechanikai hullám, 

hullámhosszúság, a hullám terjedési sebessége. 
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Tematikai egység Szikrák és villámok. Az elektromos áram 

Órakeret  

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Erő-ellenerő, munkavégzés, elektromos töltés  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az elektromos alapjelenségek értelmezése az anyagot jellemző egyik 

alapvető kölcsönhatásként. A sztatikus elektromosságra épülő technikai 

rendszerek felismerése. Felelős magatartás kialakítása. A 

veszélyhelyzetek felismerése, megelőzése, felkészülés a 

segítségnyújtásra. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Elektrosztatikus alapjelenségek: 

dörzselektromosság, a töltött testek közötti 

kölcsönhatás, földelés. 

A fénymásoló és a lézernyomtató működése. 

A villámok keletkezése, veszélye, a 

villámhárítók működése.  

Az elektromos töltések tárolása: 

kondenzátorok. 

Ismeretek: 

Ponttöltések közötti erőhatás, az elektromos 

töltés egysége. 

Elektromosan szigetelő és vezető anyagok. 

Az elektromosság fizikai leírásában 

használatos fogalmak: elektromos térerősség, 

feszültség, kapacitás. 

Az elektromos töltés fogalma, az 

elektrosztatikai alapfogalmak, alapjelenségek 

értelmezése, gyakorlati tapasztalatok alapján. 

A ponttöltések közötti erő kiszámítása.  

Jó szigetelő és jó vezető anyagok felsorolása. 

Egyszerű elektrosztatikai jelenségek 

felismerése a fénymásoló és a lézernyomtató 

működésében, sematikus ábra alapján. 

A villámok veszélyének, a villámhárítók 

működésének megismerése, a helyes 

magatartás elsajátítása zivataros, villámcsapás-

veszélyes időben. 

Az elektromos térerősség és az elektromos 

feszültség jelentésének megismerése, 

használatuk a jelenségek leírásában, 

értelmezésében. 

A kondenzátorok szerepének felismerése az 

elektrotechnikában konkrét példák alapján.  

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az elektromos áram élettani hatása: az emberi 

test áramvezetési tulajdonságai, idegi 

áramvezetés. 

Az elektromos áram élettani szerepének, az 

orvosi diagnosztikai és terápiás 

alkalmazásoknak az ismerete. 

A hazugságvizsgáló működése. 

Ismeretek: 

Az elektromos áram fogalma, az áramerősség 

mértékegysége. 

Az elektromos ellenállás fogalma, 

mértékegysége. 

Ohm törvénye vezető szakaszra. 

A vezetők elektromos ellenállásának 

hőmérsékletfüggése. 

Az elektromos áram létrejöttének 

megismerése,  

Az elektromos áram hő-, fény-, kémiai és 

mágneses hatásának megismerése.  

Orvosi alkalmazások: az EKG, EEG 

felhasználási területeinek, diagnosztikai 

szerepének átlátása. 

Az elektromos ellenállás kiszámítása, mérése; 

a számított és mért értékek összehasonlítása, 

következtetések levonása. 

Az emberi test (bőr) ellenállásának mérése 

különböző körülmények között, 

következtetések levonása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 
Elektromos kölcsönhatás, elektromos töltés, szigetelő anyag, vezető anyag, 
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elektromos térerősség, elektromos mező, elektromos feszültség, 

kondenzátor. 

Elektromos áram, elektromos ellenállás. 

 

Tematikai egység Lakások, házak elektromos hálózata 

Órakeret  

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Egyenáramok alapfogalmai, az elektromos feszültség és ellenállás 

fogalma. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A háztartás elektromos hálózatának mint technikai rendszernek 

azonosítása, az érintésvédelmi szabályok elsajátítása, családi életre 

nevelés. A környezettudatosság és energia hatékonyság szempontjainak 

megjelenése a mindennapi életben az elektromos energia 

felhasználásában. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Elektromos hálózatok kialakítása lakásokban, 

épületekben, elektromos kapcsolási rajzok. 

Az elektromos áram veszélyei, konnektorok 

lezárása kisgyermekek védelme érdekében. 

A biztosíték (kismegszakító) működése, 

használata, olvadó- és automata biztosítékok. 

Háromeres vezetékek használata, a földvezeték 

szerepe. 

Különböző teljesítményű fogyasztók 

összehasonlítása.  

Az energiatakarékosság kérdései, vezérelt 

(éjszakai) áram. 

A villanyszámla elemzése. 

Ismeretek: 

Soros és párhuzamos kapcsolás.  

Az elektromos munkavégzés és a Joule-hő 

fogalma, az elektromos teljesítmény 

kiszámítása.  

Egyszerűbb kapcsolási rajzok értelmezése, 

áramkör összeállítása kapcsolási rajz alapján. 

A soros és a párhuzamos kapcsolások 

legfontosabb jellemzőinek megismerése, 

feszültség- és áramerősség viszonyok 

vizsgálata méréssel, összefüggések felismerése 

az adatok alapján. 

Az elektromosság veszélyeinek megismerése. 

A biztosítékok szerepének megismerése. 

Az elektromos munkavégzés, a Joule-hő, 

valamint az elektromos teljesítmény 

kiszámítása, fogyasztók teljesítményének 

összehasonlítása. 

Az energiatakarékosság kérdéseinek ismerete, 

a villanyszámla értelmezése. 

Hagyományos izzólámpa és azonos fényerejű, 

fehér LED-eket tartalmazó lámpa elektromos 

teljesítményének összehasonlítása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Soros és párhuzamos kapcsolás, Joule-hő, földelés. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során 

szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika 

átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek 

értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére. 

Legyen képes egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a 

lényegtelenektől elválasztani, tudjon egyszerűbb számításokat elvégezni és 

helyes logikai következtetéseket levonni. Tudja helyesen használni a tanult 

mechanikai és elektromosságtani alapfogalmakat (tehetetlenség, sebesség, 

gyorsulás, tömeg, erő, erőtörvények, lendület, munka, energia, 
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teljesítmény, hatásfok, tömegközéppont, forgatónyomaték, perdület, 

áramerősség, feszültség, ellenállás). Tudjon példákat mondani a tanult 

jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek érvényesülésére a 

természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a tanult 

mértékegységeket a mindennapi életben is előforduló mennyiségek 

esetében használni. Legyen képes a számítógépes világhálón a témához 

kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat gyűjteni. Ismerje a 

tanulmányok során előforduló fontosabb hétköznapi eszközök működési 

elvét, biztonságos használatát. Legyen tisztában saját szervezete 

működésének fizikai aspektusaival, valamint a mozgás, tájékozódás, 

közlekedés, a háztartás energetikai ellátásának (világítás, fűtés, elektromos 

rendszer, hőháztartás) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival, ezek 

gyakorlati alkalmazásaival. 

 

11. évfolyam 

 

Tematikai egység A hang és a hangszerek világa 

Órakeret  

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás A rezgések fizikai leírása. A sebesség fogalma.  

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A hang szerepének megértése az emberi szervezet megismerésében, az 

ember egészséges érzékelésében, a kommunikációs rendszerekben.  

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hangsebesség-mérés. A hangsebesség függése 

a közegtől. 

Doppler-hatás. 

Az emberi hangérzékelés fizikai alapjai. Az 

emberi fül felépítése. 

Hangkeltő eljárások, hangszerek. 

A húrok rezgései, húros hangszerek. 

A sípok fajtái. 

A zajszennyezés. 

Ultrahang a természetben és a gyógyászatban. 

Ismeretek: 

A hang fizikai jellemzői. 

A hang terjedésének mechanizmusa.  

Hangintenzitás, a decibel fogalma. 

Filharmonikusok.  

A hangmagasság és frekvencia kapcsolatának 

kísérleti bemutatása. 

Legalább egy hangsebesség-mérés elvégzése. 

Közeledő, illetve távolodó autók hangjának 

vizsgálata, a frekvenciaváltozás kvalitatív 

értelmezése. Felhasználási területek 

bemutatása gyűjtőmunka alapján. 

Néhány jellegzetes hang elhelyezése a 

decibelskálán önálló információkeresés 

alapján. 

Kísérlet húros hangszeren: felhang 

megszólaltatása, a tapasztalatok értelmezése. A 

hangolás bemutatása. Vizet tartalmazó 

kémcsövek hangmagasságának vizsgálata, zárt 

és nyitott síp hangjának összehasonlítása. 

Gyűjtőmunka a fokozott hangerő 

egészségkárosító hatásával, a hatást csökkentő 

biztonsági intézkedésekkel kapcsolatban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Frekvencia, terjedési sebesség, hullámhossz, alaphang, felharmonikus. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Vízkörnyezetünk fizikája 

Órakeret 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Fajhő, hőmennyiség, energia.  

A tematikai 

egység fejlesztési 

céljai 

A környezet és a fenntarthatóság kérdéseinek értelmezése a 

vízkörnyezet kapcsán, a környezettudatosság fejlesztése. 

Halmazállapot-változások sajátságainak azonosítása termikus 

rendszerekben, a fizikai modellezés képességének fejlesztése. A képi és 

verbális információfeldolgozás erősítése. 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A víz különleges tulajdonságai (rendhagyó 

hőtágulás, nagy olvadáshő, forráshő, fajhő), 

ezek hatása a természetben, illetve 

mesterséges környezetünkben.  

Halmazállapot-változások (párolgás, forrás, 

lecsapódás, olvadás, fagyás, szublimáció).  

A nyomás és a halmazállapot-változás 

kapcsolata. 

Kölcsönhatások határfelületeken (felületi 

feszültség, hajszálcsövesség). 

Lakóházak vizesedése. 

Vérnyomás, véráramlás. 

Ismeretek: 

A szilárd anyagok, folyadékok és gázok 

tulajdonságai.  

A halmazállapot-változások energetikai 

viszonyai: olvadáshő, forráshő, párolgáshő.  

A különböző halmazállapotok meghatározó 

tulajdonságainak rendszerezése, ezek 

értelmezése részecskemodellel és 

kölcsönhatás-típusokkal. 

A jég rendhagyó hőtágulásából adódó 

teendők, szabályok összegyűjtése (pl. a 

mélységi fagyhatár szerepe az épületeknél, 

vízellátásnál). 

Hőmérséklet-hőmennyiség grafikonok 

készítése, elemzése halmazállapot-

változásoknál. 

A végső hőmérséklet meghatározása 

különböző halmazállapotú, ill. különböző 

hőmérsékletű anyagok keverésénél. 

A felületi jelenségek önálló kísérleti 

vizsgálata. 

A vérnyomásmérés elvének átlátása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Olvadáshő, forráshő, párolgáshő, termikus egyensúly, felületi 

feszültség.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Kommunikáció, kommunikációs eszközök, képalkotás, 

képrögzítés a 21. században 

Órakeret 

N: 24 óra 

E: 12 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Mechanikai rezgések, elektromágneses hullámok. Az elektromágneses 

hullámok természete. 

A tematikai 

egység fejlesztési 

céljai 

Információs, kommunikációs rendszerek mint technikai rendszerek 

értelmezése. Szerepük megértése az adatrögzítésben, az adatok 

továbbításában. Képalkotási eljárások, adattárolás és továbbítás, orvosi, 

diagnosztikai eljárások előfordulásának, céljainak, legfőbb 

sajátosságainak felismerése a mindennapokban. Az innovációk 

szerepének felismerése a tudományban, technikában és kultúrában. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A korszerű kamerák, antennák, 

vevőkészülékek működésének legfontosabb 

elemei.  

Az elektromágneses hullámok elhajlása, 

szóródása, visszaverődése az ionoszférából.  

A mobiltelefon felépítése és működése.  

A teljes visszaverődés jelensége. Üvegszálak 

optikai kábelekben, endoszkópokban. 

Diagnosztikai módszerek célja és fizikai 

alapelvei a gyógyászatban (a testben 

keletkező áramok kimutatása, röntgen, 

képalkotó eljárások, endoszkóp használata). 

Terápiás módszerek célja és fizikai alapelvei 

a gyógyászatban. 

Elektronikus memóriák.  

Mágneses memóriák. 

CD, DVD.  

A képek és hangok kódolása. 

A fényelektromos hatás jelensége, gyakorlati 

alkalmazása (a digitális kamera, a 

fénymásoló, a lézernyomtató működése). 

A digitális fényképezés alapjai. Integrált 

áramkörök és felhasználásuk. 

Ismeretek: 

Elektromágneses rezgések nyílt és zárt 

rezgőkörben. 

A rádió működésének elve. A moduláció. 

A bináris kód, digitális jelek, impulzusok.  

A fényelektromos hatás fizikai leírása, 

magyarázata. 

Albert Einstein munkássága. 

Az elektromágneses hullámok szerepének 

felismerése az információ- (hang, kép) 

átvitelben. 

A mobiltelefon legfontosabb tartozékainak 

(SIM kártya, akkumulátor stb.) kezelése, 

funkciójuk megértése. 

Az aktuálisan legmodernebb 

mobilkészülékekhez rendelt néhány funkció, 

szolgáltatás értelmezése fizikai szempontból, 

azok alkalmazása. 

A kábelen történő adatátvitel elvének 

megértése. 

Az endoszkópos operáció és néhány 

diagnosztikai eljárás elvének, gyakorlatának, 

szervezetre gyakorolt hatásának 

megismerése, az egészségtudatosság 

fejlesztése. 

A digitális technika leglényegesebb elveinek, 

a legelterjedtebb alkalmazások fizikai 

alapjainak áttekintése konkrét gyakorlati 

példák alapján. 

Kísérletek DVD-(CD-)-vel.  

A legelterjedtebb adattárolók legfontosabb 

sajátságainak, a legújabb kommunikációs 

lehetőségeknek és technikáknak nyomon 

követése. A digitális képrögzítés elvi 

lényegének, ill. a CCD felépítésének átlátása. 

A fényképezőgép jellemző paramétereinek 

értelmezése: felbontás, optikai- és digitális 

zoom. 

Gyűjtőmunka: A „jó” fényképek 

készítésének titkai. 

A röntgensugarak gyógyászati szerepének és 

veszélyeinek összegyűjtése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Elektromágneses rezgés, hullám, teljes visszaverődés, adatátvitel, 

adattárolás, információ, fényelektromos hatás. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A globális környezeti problémák fizikai vonatkozásai 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás A hő terjedésével kapcsolatos ismeretek. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A környezettudatos magatartás fejlesztése, a globális szemlélet erősítése. A 

környezeti rendszerek állapotának, védelmének és fenntarthatóságának 

megismertetése gyakorlati példákon keresztül. Médiatudatosságra nevelés a 

szerzett információk tényeken alapuló, kritikus mérlegelésén keresztül. 
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Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások, ismeretek 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Hatásunk a környezetünkre, az ökológiai 

lábnyomot meghatározó tényezők: 

táplálkozás, lakhatás, közlekedés stb. A 

hatások elemzése a fizika szempontjából. 

A Föld véges eltartóképessége. 

Környezetszennyezési, légszennyezési 

problémák, azok fizikai hatása. 

Az ózonpajzs szerepe. 

Ipari létesítmények biztonsága. 

A globális felmelegedés kérdése. 

Üvegházhatás a természetben, az 

üvegházhatás szerepe. A globális 

felmelegedéssel kapcsolatos tudományos, 

politikai és áltudományos viták. 

Ismeretek: 

A hősugárzás (elektromágneses hullám) 

kölcsönhatása egy kiterjedt testtel. 

Az üvegházgázok fogalma, az emberi 

tevékenység szerepe az üvegházhatás 

erősítésében. 

A széndioxid-kvóta. 

Megfelelő segédletek felhasználásával a saját 

ökológiai lábnyom megbecsülése. A 

csökkentés módozatainak végiggondolása, 

környezettudatos fogyasztói szemlélet 

fejlődése. 

A környezeti ártalmak megismerése, 

súlyozása (például: újságcikkek értelmezése, 

a környezettel kapcsolatos politikai viták 

pro- és kontra érvrendszerének megértése).  

A globális felmelegedés objektív tényeinek 

és a lehetséges okokkal kapcsolatos 

feltevéseknek az elkülönítése.  

A környezet állapota és a gazdasági érdekek 

lehetséges összefüggéseinek megértése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ökológiai lábnyom, üvegházhatás, globális felmelegedés, ózonpajzs. 

 

12. évfolyam 

 

Tematikai egység A fény természete és a látás 

Órakeret  

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Elektromos mező, a Nap sugárzása, hősugárzás, üvegházhatás. 

Mindennapi ismereteink a színekről, a fény viselkedésére vonatkozó 

geometriai és optikai alapismeretek. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A fény kettős természetének megértése. Az absztrakt gondolkodás 

fejlesztése. Ismeretek az emberi szem védelmének fontosságáról és 

módjairól, az egészséges életmódra törekvés erősítése. A színek 

szerepe mindennapjainkban, a harmonikus színösszeállítás fizikai 

magyarázata, esztétikai nevelés. A tudomány, a technika, a kultúra 

szempontjából az innovációk (például a holográfia, a lézer) szerepének 

felismerése. A magyar kutatók, felfedezők (Gábor Dénes) szerepe a 

lézeres alkalmazások fejlesztésében: a nemzeti azonosságtudat 

erősítése. 
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Elsődleges és másodlagos fényforrások a 

környezetünkben.  

A fénynyaláb. Árnyékjelenségek, a félárnyék 

fogalma. 

A valódi és a látszólagos kép. A szem vázlatos 

felépítése. Gyakori látáshibák. A szemüveg és 

a kontaktlencse jellemzői, a dioptria fogalma.  

Színes világ: vörös, zöld és kék alapszínek, 

kevert színek. A színes monitorok, kijelzők 

működése. 

Szivárvány. Délibáb. 

A lézer. 

A háromdimenziós képalkotás aktuális 

eredményei 

A távcső és a mikroszkóp működésének elve. 

Ismeretek: 

Az elektromágneses hullám fogalma. 

A fény sebessége légüres térben.  

A fény sebessége különböző anyagokban. 

Planck hipotézise, fotonok. 

A fénytörés és a fényvisszaverődés törvényei. 

Teljes visszaverődés. 

Valódi és látszólagos kép. 

Lencsék tulajdonságai, legfőbb jellemzői, a 

dioptria fogalma. 

A fény felbontása, a tiszta spektrumszínek: 

vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya.  

Tükrök (sík, domború, homorú). 

Az elsődleges és másodlagos fényforrások 

megkülönböztetése. Az árnyékjelenségek 

felismerése, értelmezése, megfigyelése.  

Egy fénysebesség mérésére (becslésére) 

alkalmas eljárás megismerése. 

Egyszerű kísérletek elvégzése a háztartásban 

és környezetünkben előforduló 

elektromágneses hullámok és az anyag 

kölcsönhatására. 

A fotonelmélet értelmezése, a frekvencia 

(hullámhossz) és a fotonenergia kapcsolatának 

megismerése.  

A látást veszélyeztető tényezők áttekintése, 

ismerkedés a látás-kiegészítők és optikai 

eszközök kiválasztásának szempontjaival. 

Egyszerű sugármenetek készítése, leképezések 

értelmezése. 

A távcső és a mikroszkóp felfedezésének és 

tudománytörténeti szerepének megismerése, 

ezen eszközök hatása az emberi 

gondolkodásra. 

A lézerfénnyel kapcsolatos biztonsági 

előírások tudatos alkalmazása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hullámhossz, frekvencia, fénysebesség, elektromágneses hullám, foton, 

spektrum. Tükör, lencse, fókuszpont, látszólagos és valódi kép, 

színfelbontás. Teljes visszaverődés. 

 

Tematikai egység Atomfizika a hétköznapokban 

Órakeret  

N: 16 óra 

E: 8 óra 

L: 4 óra 

Előzetes tudás Ütközések. A fény jellemzői. Az elemek tulajdonságai. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az anyag modellezésében rejlő filozófiai, tudománytörténeti 

vonatkozások felismerése. A modellalkotás ismeretelméleti szerepének 

értelmezése. A radioaktivitás és az anyagszerkezet kapcsolatának 

megismerése, radioaktív sugárzás a mindennapokban, hatása az élő és 

élettelen környezetre, az energiatermelésben játszott szerepe. Az 

állampolgári felelősségvállalás erősítése. 
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények / módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

Az atom fogalmának fejlődése, az egyes 

atommodellek mellett és ellen szóló érvek, 

tapasztalatok. 

Elektron, atomok, molekulák és egyéb 

összetett rendszerek (kristályok, 

folyadékkristályok, kolloidok). 

Az atommag felfedezése: Rutherford szórási 

kísérlete. 

Stabil és bomló atommagok. A radioaktív 

sugárzás felfedezése. A radioaktív bomlás. A 

bomlás véletlenszerűsége.  

Radioaktivitás, mesterséges radioaktivitás. 

A nukleáris energia felhasználásának kérdései.  

Az energiatermelés kockázati tényezői. Az 

atomerőművek működése, szabályozása. 

Kockázatok és rendszerbiztonság 

(sugárvédelem). 

Ismeretek: 

Vonalas és folytonos színképek jellemzése, 

létrejöttük magyarázata.  

Az anyag kettős természete. 

Építőkövek: proton, neutron, kvark. A 

tömeghiány fogalma. Az atommagon belüli 

kölcsönhatások. 

A tömeg-energia egyenértékűség. 

Radioaktív izotópok.  

Felezési idő, aktivitás. 

Különböző fénykibocsátó eszközök 

spektrumának gyűjtése a gyártók adatai 

alapján. (Pl. akvárium-fénycsövek fajtáinak 

spektruma.) 

Kutatómunka: a radioaktív jód vizsgálati 

jelentősége. 

A radioaktivitás egészségügyi hatásainak 

felismerése:  

− sugárbetegség; 

− sugárterápia.  

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vonalas színkép, az anyag kettős természete. Tömeg-energia 

egyenértékűség. Radioaktivitás, felezési idő. 

 

Tematikai egység A Naprendszer fizikai viszonyai 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Az általános tömegvonzás törvénye, Kepler-törvények, halmazállapot-

változások. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A Naprendszer mint összefüggő fizikai rendszer megismerése, 

értelmezése, összefüggések jelenlegi állapota és keletkezése között. Az 

űrkutatás mint társadalmilag hasznos tevékenység megértetése. Az 

űrkutatás tudománytörténeti vonatkozásai, szerepének áttekintése a 

környezet és a fenntarthatóság szempontjából. 
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A hold- és a napfogyatkozás. 

A Merkúr, a Vénusz és a Mars 

jellegzetességei. 

A Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és a 

Neptunusz jellegzetességei.  

Gyűrűk és holdak az óriásbolygók körül.  

Meteorok, meteoritok.  

A kisbolygók övének elhelyezkedése. 

Az űrkutatás állomásai: az első ember az 

űrben, a Hold meghódítása, magyarok az 

űrben. 

Emberi objektumok az űrben: hordozórakéták, 

szállítóeszközök. Az emberi élet lehetősége az 

űrben. 

Nemzetközi Űrállomás. 

A világűr megfigyelése: távcsövek, 

parabolaantennák, űrtávcső.  

Ismeretek: 

A Naprendszer szerkezete, legfontosabb 

objektumai.  

A bolygók pályája, keringésük és forgásuk 

sajátosságai. 

A Naprendszer keletkezése. 

A Föld kora. 

A Hold jellemző adatai (távolság, keringési 

idő, forgási periódus, hőmérséklet), a légkör 

hiánya. A Hold fázisai, a fázisok magyarázata. 

A Hold kora. 

Az űrkutatás irányzatai, eredményeinek 

hasznosítása, társadalmi szerepe.  

A Föld mozgásaihoz kötött időszámítás 

logikájának megértése. 

A Földön uralkodó fizikai viszonyoknak és a 

Föld Naprendszeren belüli helyzetének 

összekapcsolása. 

A holdfogyatkozás megfigyelése, a Hold-fázis 

és a holdfogyatkozás megkülönböztetése. 

Táblázati adatok segítségével két égitest 

tulajdonságainak, felszíni viszonyainak 

összehasonlítása, az eltérések okainak és azok 

következményeinek az értelmezése.  

Az űrkutatás fejlődésének legfontosabb 

állomásaira vonatkozó adatok gyűjtése, 

rendszerezése. 

A magyar űrkutatás eredményeinek, 

űrhajósainknak, a magyarok által fejlesztett, 

űrbe juttatott eszközöknek a megismerése. 

Az űrkutatás jelenkori programjának, fő 

törekvéseinek áttekintése.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pálya, keringés, forgás, bolygó, hold, üstökös, meteor, meteorit. Űrkutatás. 

 

Tematikai egység Csillagok, galaxisok 

Órakeret  

N: 12 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás A Nap sugárzása, energiatermelése. A fény terjedése. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A felépítés és a működés kapcsolatának értelmezése a csillagokban mint 

természeti rendszerekben. Elsajátítandó ismeretek: az Univerzum 

(általunk ismert része) anyagi egysége. A világmindenség mint fizikai 

rendszer fejlődése, a fejlődés keretei, következményei, időbeli lefutása 

megértése. 
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Ismeretek (tartalmak, jelenségek, 

problémák, alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Problémák, jelenségek, gyakorlati 

alkalmazások: 

A Nap várható jövője. 

A csillagtevékenység formái, ezek észlelése.  

A fizikai-matematikai világleírások hatása az 

európai kultúrára. 

Az Univerzum tágulására utaló tapasztalatok, a 

galaxishalmazok távolodása.  

Ismeretek: 

A csillag definíciója, jellemzői, gyakorisága, 

mérete, szerepe az elemek kialakulásában. 

A galaxisok és alakjuk, szerkezetük. 

Galaxisunk: a Tejút. 

Az Univerzum fejlődése, az ősrobbanás-

elmélet.  

Az Univerzum kora, létrejöttének, jövőjének 

néhány modellje.  

A csillagok méretviszonyainak áttekintése 

(nagyságrendeknek). 

A csillagok energiatermelésének megértése. 

Önálló projektmunkák: képek gyűjtése, 

egyszerű megfigyelések végzése (például: a 

Tejút megfigyelése). 

Érvelés és vita az Univerzumról kialakított 

képzetekkel kapcsolatban.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Csillag, galaxis, Tejút. Ősrobbanás, téridő. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

Ismerje az ember és környezetének kölcsönhatásából fakadó előnyöket és 

problémákat, valamint az emberiség felelősségét a környezet 

megóvásában 

A tanuló ismerje az infokommunikációs technológia legfontosabb 

eszközeit, alkalmazásukat, működésük fizikai hátterét. Ismerje saját 

érzékszervei működésének fizikai vonatkozásait, törekedjen ezek 

állapotának tudatos védelmére. Ismerje a látható fény különböző 

hullámtulajdonságait. 

Ismerjen olyan kísérleti eredményeket, tapasztalati tényeket, amelyekből 

arra következtethetünk, hogy az anyag atomos szerkezetű. Ismerje fel, 

hogy a fizika modelleken keresztül ragadja meg a valóságot, eljárásai, 

módszerei kijelölik a tudomány határait. Ismerje a mag-átalakulások főbb 

típusait (hasadás, fúzió). Legyen tisztában ezek felhasználási 

lehetőségeivel. Tudja összehasonlítani az atomenergia felhasználásának 

előnyeit és hátrányait a többi energiatermelési móddal, különös tekintettel 

a környezeti hatásokra. 

Legyen képes Univerzumunkat és az embert kölcsönhatásukban 

szemlélni, az emberiség létrejöttét, sorsát, jövőjét és az Univerzum 

történetét összekapcsolni. Legyenek ismeretei a csillagászat alapvető 

eredményeiről. Ismerje az Univerzum és a Naprendszer kialakulásának 

történetét. Ismerje az űrhajózás elméleti és gyakorlati jelentőségét. 
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KÉMIA 

A kémiai alapműveltség az anyagi világ megismerésének és megértésének egyik fontos 

eszköze. A kémia tanulása olyan folyamat, amely – tartalmain és tevékenységein keresztül – az 

alapismeretek elsajátításán, illetve az alapvető logikai összefüggések felismerésén túl arra 

motiválja a tanulókat, hogy a napi életüket érintő kémiai problémákat kritikusan gondolják 

végig. Cél, hogy a tanulókban kialakuljon az igény: kémiatudásukat az iskolai tanulmányok 

befejeztével is gyarapítsák. A kémiai alapműveltség birtokában a tanuló érzékennyé válik az 

anyagokkal kapcsolatos természettudományos problémákra, és képes kémiai ismeretekkel 

kapcsolatos információk értelmezésére, érti a kémiai gondolkodásmód és a tudományos 

kutatások alapvető szemléletmódját. A kémiatanulás segít, hogy a tanuló felnőttként 

életvezetésével, otthona és környezete állapotával kapcsolatban megalapozott döntéseket 

hozzon, tudatos fogyasztóvá, felelős és kritikus állampolgárrá váljon, aki tudása révén védett 

az áltudományos, gyakran manipulatív információkkal, illetve a téves vagy hiányos 

tájékoztatással szemben. A kémiai alapműveltség révén érthető és értékelhető, hogy a kémiával 

kapcsolatos területek (a kémiai alapkutatások, a vegyipar, a gyógyszer-, élelmiszer- és 

kozmetikai ipar stb.) milyen perspektívát jelentenek globális és nemzeti szinten, az egyéni 

életminőség változása, illetve a személyes karrier szempontjából. 

Célunk és feladatunk, hogy a program végére a tanuló tudja, mivel foglalkozik a kémia 

tudománya, milyen kérdésekre, milyen módszerekkel keres válaszokat. Tanulmányai révén 

fogékonnyá válik arra, hogy bizonyos problémák kémiai vetületeivel foglalkozzon, kritikus 

szemlélettel közelít az ezekkel kapcsolatos információkhoz. Pozitív környezeti attitűdje révén 

aktívan gyakorolja közösségi szerepét, illetve állampolgári jogait abban, hogy kémiatudását 

alkalmazva felelős döntéseket hozzon. Képes rendszerszemlélettel gondolkodni kémiai 

problémákról, igénye van az oksági kapcsolatok feltárására, megértésére. Saját élményei 

vannak az anyagok megismeréséről, alkalmazza az alapvető biztonsági előírásokat és 

szabályokat, képes szabatosan kifejezni tapasztalatait. 

Ezért ez a kerettanterv a tanulók számára releváns problémák, jelenségek, folyamatok 

megfigyeltetésén, feltárásán alapul, és csak az alapvető anyagismeret, a fogalmak és jártasságok 

elsajátítása után kerül sor a tudományos rendszerezés megismerésére – ily módon alakítva ki a 

kémiával kapcsolatos természettudományos műveltséget. A tanterv tartalmi elemei gyakran 

összetettek, integrált szemléletűek, számos tantárgyközi kapcsolatot tárnak fel. 

A mennyiségi szemlélet kialakítása és fejlesztése a kémiai alapműveltség fontos része. 

Lehetőséget teremtünk arra, hogy a kémiával elmélyültebben foglalkozó tanulók biztos 

alapokkal kezdjék a komolyabb számítások megoldását. Noha ebben az alapozó szakaszban 

összetett számítási feladatok gyakoroltatása nem célunk, hangsúlyozzuk a differenciálás 

szerepét a különböző mélységű (mennyiségi jellegű) problémák megoldásában. Ezzel 

elkerülhetjük, hogy az általános képzésben részt vevő tanulók felesleges és elkedvetlenítő 

kudarcélményeket szerezzenek, ugyanakkor az érdeklődő és tehetséges növendékek elé is 

megfelelő kihívásokat támasztunk. 

A kémiaoktatás a fenntarthatóságra is nevel. Általában és konkrét anyagok példáján 

keresztül is szembesít a természeti erőforrások véges voltával, ismereteket ad a felelős, 

takarékos, balesetmentes anyaghasználat és hulladékkezelés fontosságáról. A 

tudománytörténeti példák arra világítanak rá, hogy egy-egy felfedezés hosszú, kitartó, 

következetes munka eredménye, és hogy egy-egy tudományos felismerés vagy technikai újítás 

az élet számos területén gyökeres változásokat, alkalmazásuk pedig közös felelősséget jelent. 

Javasoljuk, hogy a kémiatanárok minél változatosabb tevékenységeket válasszanak a 

feldolgozandó témákhoz. Elengedhetetlen a diagnosztikus értékelés, amelyet sokféleképpen 

lehet kivitelezni. A fejlesztő értékelés során a tanulói csoportok egymást is megítélik (a 

pedagógus segítségével), illetve a tanulók önértékelésére is sor kerülhet. A folyamatorientált 

megközelítés különösen a vizsgálatok, csoportos tevékenységek értékelésekor lényeges. A 
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pedagógiai értékelés nemcsak érdemjegyekkel, hanem rövid írásbeli formában, verbálisan vagy 

csoporton belüli egyezményes jelekkel (akár játékosan) is történhet. 

A kerettanterv a kémia tanulását egyetlen ívként jeleníti meg, mégsem teljesen lineáris 

szerkezetű. Ennek oka, hogy az érés-fejlődés révén a tanulók egyre inkább képesek 

absztrakcióra, és egyre összetettebb modellekben gondolkodnak: ezért néhány alapvető 

jelenséget célszerű ismételten feldolgozni, finomítva és mélyítve az addig megszerzett tudást. 

A kerettanterv épít arra, hogy a tanulók egyetlen intézményben végzik kémiai tanulmányaikat, 

így a részleges lezárás kényszere nélkül, szabadabban építhetjük fel a folyamatot. 

 

Kémia 

9. évfolyam 

(36 hét) 

10. évfolyam 

(36 hét) 

N E L N E L 

heti óraszám  2 1 0,5 2 1 0,5 

éves óraszám 72 36 18 72 36 18 

 

A kerettanterv tematikai egységeihez megadott óraszámok az éves óraszám 90%-át fedik le. 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység Az oxigéntartalmú szerves vegyületek 

Órakeret 

N: 32 óra 

E: 16 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás 

Hidrogénkötés, „hasonló a hasonlóban oldódik jól” elv, sav-bázis 

reakciók, erős és gyenge savak, hidrolízis, redoxireakciók. A szerves 

vegyületek csoportosítása, a szénhidrogének elnevezése, homológ sor, 

funkciós csoport, izoméria, szubsztitúció, addíció, polimerizáció. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek szerkezete és tulajdonságai közötti 

összefüggések ismeretében azok alkalmazása. Előfordulásuk, 

felhasználásuk, biológiai jelentőségük és élettani hatásuk kémiai 

szerkezettel való kapcsolatának felismerése. Oxigéntartalmú 

vegyületekkel kapcsolatos környezeti és egészségügyi problémák 

jelentőségének megértése, megoldások keresése. Következtetés a 

háztartásban előforduló anyagok összetételével kapcsolatos 

információkból azok egészségügyi és környezeti hatásaira, egészséges 

táplálkozási és életviteli szokások kialakítása. A cellulóz mint 

szálalapanyag gyakorlati jelentőségének megismerése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Az alkoholok 

Az alkoholok csoportosítása, elnevezése. A 

metanol, az etanol és a glicerin szerkezete és 

tulajdonságai, élettani hatása. Égésük, 

részleges oxidációjuk, semleges kémhatásuk, 

észterképződés. Alkoholok, alkoholtartalmú 

italok előállítása. Denaturált szesz. 

Alkoholos italok összetételére, 

véralkoholszintre, metanolmérgezésre 

vonatkozó számolások, egészségtudatos 

magatartás. 

M: Metanol vagy etanol égetése, oxidációja 

réz(II)-oxiddal, alkoholok oldhatósága vízben, 

oldat kémhatása, etanol mint oldószer. A 

bioetanol, a glicerin biológiai és kozmetikai 

jelentősége, mérgezések és borhamisítás. 
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Az éterek elnevezése, szerkezete. A dietil-éter 

tulajdonságai, élettani hatása, felhasználása 

régen és most. 

Munkabiztonsági szabályok ismerete és 

betartása. 

Az aldehidek és a ketonok elnevezése, 

szerkezete, tulajdonságai, oxidálhatósága. 

A formaldehid felhasználása (formalin), 

mérgező hatása. Aceton mint oldószer. 

A formilcsoport és a ketocsoport 

reakciókészségbeli különbségének megértése. 

Ezüsttükör-próba és Fehling-reakció 

formalinnal és acetonnal. Oldékonysági 

próbák acetonnal.  

A karbonsavak csoportosítása értékűség és a 

szénváz alapján, elnevezésük. Szerkezetük, 

fizikai és kémiai tulajdonságaik. A 

karbonsavak előfordulása, felhasználása, 

jelentősége. 

Karbonsavak közömbösítése, reakciójuk 

karbonátokkal, pezsgőtabletta porkeverékének 

készítése, karbonsav-sók kémhatása.  

Az észterek 

Észterképződés alkoholokból és 

karbonsavakból, kondenzáció és hidrolízis. A 

gyümölcsészterek mint természetes és 

mesterséges íz- és illatanyagok.  

Viaszok és biológiai funkcióik. 

A zsírok és olajok szerkezete. 

A szervetlen savak észterei. 

Az egészséges táplálkozási szokások alapjainak 

megértése. 

A gyümölcsészterek szagának bemutatása. 

Állati zsiradékok, olajok, margarinok 

vizsgálata. 

A felületaktív anyagok, tisztítószerek. 

A felületaktív anyagok szerkezete, típusai. 

Micella, habképzés, tisztító hatás, a vizes oldat 

pH-ja. Szappanfőzés. Felületaktív anyagok a 

kozmetikumokban, az élelmiszeriparban és a 

sejtekben. 

Tisztítószerek adalékanyagai. 

A felületaktív anyagok használatával 

kapcsolatos helyes szokások alapjainak 

megértése. 

A felületi hártya keletkezésének bemutatása, 

szilárd és folyékony szappanok kémhatásának 

vizsgálata, a pH és a víz keménységének 

hatása a szappanok habzására. Szilárd és 

folyékony tisztítószerekkel kapcsolatos 

környezetvédelmi problémák. 

A szénhidrátok 

A szénhidrátok előfordulása, összegképlete, 

csoportosítása: mono-, di- és poliszacharidok. 

A szerkezet, az íz és az oldhatóság kapcsolata.  

Felismerés: a kémiai szempontból hasonló 

összetételű anyagoknak is lehetnek nagyon 

különböző tulajdonságaik és fordítva. 

A monoszacharidok 

A monoszacharidok funkciós csoportjai, 

szerkezetük, tulajdonságaik. A szőlőcukor és a 

gyümölcscukor nyílt láncú és gyűrűs 

konstitúciója, előfordulása. 

Oldási próbák glükózzal. A szőlőcukor 

oxidációja (ezüsttükör-próba és Fehling-

reakció, kísérlettervezés glükóztartalmú és 

édesítőszerrel készített üdítőital 

megkülönböztetésére, „kék lombik” kísérlet). 

Információk Emil Fischerről. 

A poliszacharidok 

A keményítő és a cellulóz szerkezete, 

tulajdonságai, előfordulásuk a természetben, 

felhasználásuk a háztartásban, az 

élelmiszeriparban, a papírgyártásban. 

A keményítő tartalék-tápanyag és a cellulóz 

növényi vázanyag funkciója szerkezeti okának 

megértése. 

A papírgyártás környezetvédelmi problémái. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hidroxil-, oxo-, karboxil- és észtercsoport, alkohol, fenol, aldehid, keton, 

karbonsav, észter, zsír és olaj, felületaktív anyag, hidrolízis, kondenzáció, 

észterképződés, poliészter, mono-, di- és poliszacharid. 
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Tematikai egység A nitrogéntartalmú szerves vegyületek 

Órakeret 

N: 32 óra 

E: 16 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás 
Az ammónia fizikai és kémiai tulajdonságai, sav-bázis reakciók, 

szubsztitúció, aromás vegyületek. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A fontosabb nitrogéntartalmú szerves vegyületek szerkezete, 

tulajdonságai, előfordulása, felhasználása, biológiai jelentősége közötti 

kapcsolatok megértése. Egészségtudatos, a drogokkal szembeni 

elutasító magatartás kialakítása. A ruházat nitrogéntartalmú kémiai 

anyagainak megismerése, a szerkezetük és tulajdonságaik közötti 

összefüggések megértése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Az aminok 

Funkciós csoport, a telített, nyílt láncú aminok 

és az anilin elnevezése. Szerkezet és sav-bázis 

tulajdonságok. 

Előfordulás és felhasználás. 

Az aminocsoport és bázisos jellegének 

felismerése élettani szempontból fontos 

vegyületekben. 

Az amidok 

Funkciós csoport, elnevezés. Sav-bázis 

tulajdonságok, hidrolízis.  

A karbamid tulajdonságai, előfordulása, 

felhasználása. 

A poliamidok szerkezete, előállítása, 

tulajdonságai. 

Az amidkötés különleges stabilitása szerkezeti 

okának és jelentőségének megértése. 

M: Információk amidcsoportot tartalmazó 

gyógyszerekről, műanyagokról és a karbamid 

vizeletben való előfordulásáról, 

felhasználásáról (műtrágya, jégmentesítés, 

műanyaggyártás). 

A piridin, a pirimidin, és a purin szerkezete, 

hidrogénkötések kialakulásának lehetősége. 

Előfordulásuk a biológiai szempontból fontos 

vegyületekben.  

A nitrogéntartalmú heterociklikus vegyületek 

vázának felismerése biológiai szempontból 

fontos vegyületekben. 

Az aminosavak 

Az aminosavak funkciós csoportjai, az 

ikerionos szerkezet és annak következményei. 

Előfordulásuk és funkcióik. 

A fehérjealkotó α-aminosavak. 

Felismerés: az aminosavak kétfunkciós 

csoportja alkalmassá teszi ezeket stabil láncok 

kialakítására, míg az oldalláncaik okozzák a 

változatosságot. 

Peptidek, fehérjék 

A peptidcsoport kialakulása és a peptidek 

szerkezete (Emil Fischer). A fehérjék szerkezeti 

szintjei (Sanger, Pauling) és a szerkezetet 

stabilizáló kötések. 

A peptidek és fehérjék előfordulása, biológiai 

jelentősége. A fehérjék által alkotott 

makromolekulás kolloidok jelentősége a 

biológiában és a háztartásban. 

Felismerés: a fehérjéket egyedi (általában 

sokféle kötéssel rögzített) szerkezetük teszi 

képessé sajátos funkcióik ellátására.  

Peptideket és fehérjéket bemutató ábrák, 

modellek, képek, animációk értelmezése, 

elemzése, és/vagy készítése. Tojásfehérje 

kicsapási reakciói és ezek összefüggése a 

mérgezésekkel, illetve táplálkozással. 

A nukleotidok és a nukleinsavak. 

A „nukleinsav” név eredete, a 

Felismerés: a genetikai információ megőrzését 

a maximális számú hidrogénkötés 
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mononukleotidok építőegységei. 

Az RNS és a DNS sematikus konstitúciója, 

térszerkezete, a bázispárok között kialakuló 

hidrogénkötések, a Watson–Crick-modell.  

kialakulására való törekvés biztosítja.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Amin és amid, pirimidin- és purin-váz, poliamid, aminosav, α-aminosav, 

peptidcsoport, polipeptid, fehérje, nukleotid, nukleinsav, DNS, RNS, 

Watson–Crick-modell. 

 

 

10. évfolyam 

A 9–10. évfolyam kémia tananyagának anyagszerkezeti része a periódusos rendszer 

felépítésének magyarázatához csak a Bohr-féle atommodellt használja, így az alhéjak és a 

periódusos rendszer mezőinek kapcsolatát nem vizsgálja. A kvantummechanikai atommodell és 

az elektron hullámtermészetének következményei csak választható tananyag. Erre részben a 

kémiatanítás időkeretei, részben pedig az elvont fogalmak számának csökkentése érdekében van 

szükség. A jelen kerettanterv a nemesgáz-elektronszerkezet már korábbról ismert stabilitásából 

és az elektronegativitás fogalmából vezeti le az egyes atomok számára kémiai kötések és 

másodlagos kölcsönhatások kialakulása révén adódó lehetőségeket az alacsonyabb 

energiaállapot elérésére. Mindezek logikus következményeként írja le az így kialakuló 

halmazok tulajdonságait, majd pedig a kémiailag tiszta anyagokból létrejövő keverékeket és 

összetételük megadásának módjait. 

A kémiai reakciók feltételeinek, a reakciókat kísérő energiaváltozásoknak, azok időbeliségének 

és a kémiai egyensúlyoknak a vizsgálatát követi a reakciók több szempont alapján való 

csoportosítása. A sav-bázis reakciók értelmezése protonátmenet alapján (Brønsted szerint) 

történik, és szerepel a gyenge savak, illetve bázisok és sóik oldataiban kialakuló egyensúlyok 

vizsgálata is. A redoxireakciók elektronátmenet alapján történő tárgyalása lehetővé teszi az 

oxidációs számok változásából kiinduló egyenletrendezést. Az elektrokémiai ismeretek részben 

építenek a redoxireakciókról tanultakra, másrészt hasznosak egyes szervetlen elemek és 

vegyületek előállításának és felhasználásának tanulásakor. 

A szervetlen és a szerves anyagok tárgyalása gyakorlatcentrikus: azok előfordulását és 

felhasználását a szerkezetükből levezetett tulajdonságaikkal magyarázza. A szervetlen kémiai 

anyagok megismerésének sorrendjét a periódusos rendszer csoportjai, a szervesekét pedig az 

egyes vegyületekre jellemző funkciós csoportok szabják meg. Ez azért logikus felosztás, mert 

az egyes elemek éppen a hasonló kémiai tulajdonságaik alapján kerültek a periódusos rendszer 

azonos csoportjaiba, míg a szerves vegyületek kémiai tulajdonságait elsősorban a bennük lévő 

funkciós csoportok szabják meg. A szerves kémiát azért érdemes a kémia tananyag végén 

tárgyalni, hogy a természetes szénvegyületekről szerzett ismeretek alapokat szolgáltassanak a 

biológia tantárgy biokémia fejezetének megértéséhez. A természetes és a mesterséges 

szénvegyületek nem különülnek el élesen, hanem mindig ott kerülnek szóba, ahová szerkezetük 

alapján tartoznak. Ez segíti az anyagi világ egységét tényként kezelő szemléletmód kialakulását. 

Az adott időkeretben nem lehet cél a példamegoldó rutin kialakítása. A 9–10. évfolyamon 

szereplő számolási feladatok ezért főként a logikus gondolkozás fejlődését, a gyakorlati életben 

való eligazodást és a tárgyalt absztrakt fogalmak megértését segítik. 

Az ismeretek elmélyítését és a mindennapi élettel való összekötését a táblázatban szereplő 

jelenségek, problémák és alkalmazások tárgyalásán túl a sok tanári és tanulókísérletnek, önálló 

és csoportos információ-feldolgozásnak kell szolgálnia. A konkrét oktatási, szemléltetési és 

értékelési módszerek megválasztásakor feltétlenül preferálni kell a nagy tanulói aktivitást 

megengedőket (egyéni, páros és csoportmunka, tanulókísérletek, projektmunkák, prezentációk, 
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versenyek). Meg kell követelni, hogy minden tevékenységről készüljön jegyzet, jegyzőkönyv, 

diasor, poszter, online összefoglaló vagy bármilyen egyéb termék, amely a legfontosabb 

információk megőrzésére és felidézésére alkalmas.  

 

 

Tematikai egység A kémia és az atomok világa 

Órakeret 

N: 16 óra 

E: 8 óra  

L: 4 óra 

Előzetes tudás 

Bohr-modell, proton, elektron, vegyjel, periódusos rendszer, rendszám, 

vegyértékelektron, nemesgáz-elektronszerkezet, anyagmennyiség, 

moláris tömeg. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A kémia eredményei, céljai és módszerei, a kémia tanulásának értelme. 

Az atomok belső struktúráját leíró modellek alkalmazása a 

jelenségek/folyamatok leírásában. Neutron, tömegszám, az izotópok és 

felhasználási területeik megismerése. A relatív atomtömeg és a moláris 

tömeg fogalmának használata. Értelmezés: a kémiai elemek fizikai és 

kémiai tulajdonságainak periodikus váltakozása, az elektronszerkezettel 

való összefüggések alkalmazása az elemek tulajdonságainak 

magyarázatakor. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/ módszertani 

ajánlások 

Az atomok és belső szerkezetük. 

Az anyag szerkezetéről alkotott elképzelések 

változása: atom (Dalton), elektron (J. J. 

Thomson), atommag (Rutherford), 

elektronhéjak (Bohr). A proton, a neutron és az 

elektron relatív tömege, töltése. Rendszám, 

tömegszám, izotópok. Radioaktivitás 

(Becquerel, Curie házaspár) és alkalmazási 

területei (Hevesy György, Szilárd Leó, Teller 

Ede). Elektrosztatikus vonzás és taszítás az 

atomban. Alapállapot és gerjesztett állapot. 

Párosított és párosítatlan elektronok, jelölésük.  

A részecskeszemlélet megerősítése. 

Térfogatcsökkenés alkohol és víz elegyítésekor 

és ennek modellezése. Dalton 

gondolatmenetének bemutatása egy konkrét 

példán keresztül. Számítógépes animáció a 

Rutherford-féle szórási kísérletről. 

Műszerekkel készült felvételek vizsgálata az 

atomokról. Lehetőségek az elektronszerkezet 

részletesebb megjelenítésére. Lángfestés. 

Információk a tűzijátékokról, a gyökökről, az 

„antioxidánsokról”, az elektron 

hullámtermészetéről (Heisenberg és 

Schrödinger). 

A periódusos rendszer és az anyagmennyiség. 

Az elemek periodikusan változó tulajdonságainak 

elektronszerkezeti okai, a periódusos rendszer 

(Mengyelejev): relatív és moláris atomtömeg, 

rendszám =  protonok száma, illetve elektronok 

száma; csoport = vegyértékelektronok száma; 

periódus = elektronhéjak száma. Nemesgáz-

elektronszerkezet, elektronegativitás (EN). 

A relatív és moláris atomtömeg, rendszám, 

elektronszerkezet és reakciókészség közötti 

összefüggések megértése és alkalmazása. 

Az azonos csoportban lévő elemek 

tulajdonságainak összehasonlítása és az EN-

csoportokon és periódusokon belüli 

változásának szemléltetése kísérletekkel (pl. a 

Na, K, Mg és Ca vízzel való reakciója). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Természettudományos vizsgálati módszerek, áltudomány, proton, neutron, 

elektron, atommag, tömegszám, izotóp, radioaktivitás, relatív és moláris 

atomtömeg, elektronhéj, gerjesztés, vegyértékelektron, csoport, periódus, 

nemesgáz-elektronszerkezet, elektronegativitás. 
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Tematikai egység Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra  

L: 3 óra 

Előzetes tudás 

Ion, ionos és kovalens kötés, molekula, elem, vegyület, képlet, moláris 

tömeg, fémek és nemfémek, olvadáspont, forráspont, oldat, „hasonló a 

hasonlóban oldódik jól” elv, összetett ionok által képzett vegyületek 

képletei. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az atomok közötti kötések típusai és a kémiai képlet értelmezése.  

A molekulák térszerkezetét alakító tényezők megértése. A molekulák 

polaritását meghatározó tényezők, valamint a molekulapolaritás és a 

másodlagos kötések erőssége közötti kapcsolatok megértése. Ismert 

szilárd anyagok csoportosítása kristályrács-típusuk szerint. Az anyagok 

szerkezete, tulajdonságaik és felhasználásuk közötti összefüggések. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Halmazok 

A kémiai kötések kialakulása, törekvés a 

nemesgáz-elektronszerkezet elérésére. Az EN 

döntő szerepe az elsődleges kémiai kötések és 

másodlagos kölcsönhatások kialakulásában.  

A szerkezet, a tulajdonságok és a felhasználás 

közötti összefüggések alkalmazása. 

Kísérletek az atomos és a molekuláris oxigén 

reakciókészségének összehasonlítására.  

Ionos kötés és ionrács 

Egyszerű ionok kialakulása nagy EN-

különbség esetén. Az ionos kötés, mint erős 

elektrosztatikus kölcsönhatás, és ennek 

következményei. 

Az ionvegyületek képletének szerkesztése. 

Kísérletek ionos vegyületek képződésére.  

Fémes kötés és fémrács 

Fémes kötés kialakulása kis EN-ú atomok 

között. Delokalizált elektronok, elektromos és 

hővezetés, olvadáspont és mechanikai 

tulajdonságok. 

A fémek közös tulajdonságainak értelmezése a 

fémrács jellemzői alapján. 

Animációk és kísérletek a fémek elektromos 

vezetéséről. 

Kovalens kötés és atomrács 

Kovalens kötés kialakulása, kötéspolaritás. 

Kötési energia, kötéshossz. Atomrácsos 

anyagok makroszkopikus tulajdonságai és 

felhasználása. 

A kötéspolaritás megállapítása az EN-

különbség alapján. 

Animációk a kovalens kötés kialakulásáról. 

Információk az atomrácsos anyagok 

felhasználásáról. 

Molekulák képződése, kötő és nemkötő 

elektronpárok. Összegképlet és szerkezeti 

képlet. A molekulák alakja. A 

molekulapolaritás. 

Molekulák alakjának és polaritásának 

megállapítása. 

Másodrendű kötések és a molekularács 

Másodrendű kölcsönhatások tiszta 

halmazokban. A hidrogénkötés szerepe az élő 

szervezetben. A „hasonló a hasonlóban oldódik 

jól” elv és a molekularácsos anyagok fizikai 

tulajdonságainak anyagszerkezeti magyarázata. 

Tendenciák felismerése a másodrendű 

kölcsönhatásokkal jellemezhető 

molekularácsos anyagok fizikai tulajdonságai 

között. 

Kísérletek a másodrendű kötések fizikai 

tulajdonságokat befolyásoló hatásának 
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A molekulatömeg és a részecskék közötti 

kölcsönhatások kapcsolata a fizikai 

tulajdonságokkal, illetve a 

felhasználhatósággal. 

szemléltetésére (pl. különböző folyadékcsíkok 

párolgási sebességének összehasonlítása). A 

„zsíroldékony”, „vízoldékony” és „kettős 

oldékonyságú” anyagok 

molekulapolaritásának megállapítása. 

Összetett ionok 

Összetett ionok képződése, töltése és 

térszerkezete. A mindennapi élet fontos 

összetett ionjai. 

Összetett ionokat tartalmazó vegyületek 

képletének szerkesztése. 

Összetett ionokat tartalmazó vegyületek 

előfordulása a természetben és felhasználása a 

háztartásban: ismeretek felidézése és 

rendszerezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Halmaz, ionos kötés, ionrács, fémes kötés, delokalizált elektron, fémrács, 

kovalens kötés, kötéspolaritás, kötési energia, atomrács, molekula, 

molekulaalak, molekulapolaritás, másodlagos kölcsönhatás, molekularács, 

összetett ion. 

 

Tematikai egység Anyagi rendszerek 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra  

L: 3 óra 

Előzetes tudás 

Keverék, halmazállapot, gáz, folyadék, szilárd, halmazállapot-változás, 

keverékek szétválasztása, hőleadással és hőfelvétellel járó folyamatok, 

hőmérséklet, nyomás, térfogat, anyagmennyiség, sűrűség, oldatok 

töménységének megadása tömegszázalékban és térfogatszázalékban, 

kristályosodás, szmog, adszorpció. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A tanult anyagi rendszerek felosztása homogén, heterogén, illetve 

kolloid rendszerekre. Kolloidok és tulajdonságaik, szerepük felismerése 

az élő szervezetben, a háztartásban és a környezetben. A diffúzió és az 

ozmózis értelmezése. Az oldódás energiaviszonyainak megállapítása. Az 

oldhatóság, az oldatok töménységének jellemzése anyagmennyiség-

koncentrációval, ezzel kapcsolatos számolási feladatok megoldása. 

Telített oldat, az oldódás és a kristályosodás, illetve a halmazállapot-

változások értelmezése megfordítható, egyensúlyra vezető 

folyamatokként. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

Az anyagi rendszerek és csoportosításuk 

A rendszer és környezte, nyílt és zárt rendszer. 

A kémiailag tiszta anyagok, mint 

egykomponensű, a keverékek, mint 

többkomponensű homogén, illetve heterogén 

rendszerek. 

Ismert anyagi rendszerek és változások 

besorolása a megismert típusokba. 

Gyakorlati életből vett példák keresése 

különböző számú komponenst és fázist 

tartalmazó rendszerekre. 

Halmazállapotok és halmazállapot-változások 

Az anyagok tulajdonságainak és 

halmazállapot-változásainak anyagszerkezeti 

értelmezése. Exoterm és endoterm változások. 

A valószínűsíthető halmazállapot megadása az 

anyagot alkotó részecskék és kölcsönhatásaik 

alapján. 

 

Számítógépes animációk a halmazállapot-
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változások modellezésére. Gyakorlati példák. 

Gázok és gázelegyek 

A tökéletes (ideális) gáz, Avogadro törvénye, 

moláris térfogat. 

Gázok diffúziója. Gázelegyek összetételének 

megadása. 

A gázok moláris térfogatával és relatív 

sűrűségével, a gázelegyek összetételével 

kapcsolatos számolások. 

A gázok állapotjelzői közötti összefüggések 

szemléltetése (pl. fecskendőben). A gázok 

diffúziójával kapcsolatos kísérletek (pl. az 

ammónia- és a hidrogén-klorid-gáz).  

Folyadékok, oldatok 

A molekulatömeg, a polaritás és a másodrendű 

kötések erősségének kapcsolata a forrásponttal; 

a forráspont nyomásfüggése. Oldódás, oldódási 

sebesség, oldhatóság. Az oldódás és a 

kristályképződés; telített és telítetlen oldatok. 

Az oldáshő. Az oldatok összetételének 

megadása (tömeg- és térfogatszázalék, 

anyagmennyiség-koncentráció). Adott 

töménységű oldat készítése, hígítás. Ozmózis. 

Oldhatósági görbék elemzése. Egyszerű 

számolási feladatok megoldása az oldatokra 

vonatkozó összefüggések alkalmazásával. 

 

Kísérletek és gyakorlati példák gyűjtése az 

ozmózis jelenségére (gyümölcsök megrepedése 

esőben, tartósítás sózással, kandírozással, 

hajótöröttek szomjhalála). 

Kolloid rendszerek 

A kolloidok különleges tulajdonságai, fajtái és 

gyakorlati jelentősége. Kolloidok stabilizálása 

és megszüntetése, háztartási és környezeti 

vonatkozások. Az adszorpció jelensége és 

jelentősége. Kolloid rendszerek az élő 

szervezetben és a nanotechnológiában. 

A kolloidokról szerzett ismeretek alkalmazása 

a gyakorlatban. 

Különféle kolloid rendszerek létrehozása és 

vizsgálata. Adszorpciós kísérletek és 

kromatográfia. Információk a szmogról, a 

ködgépekről, a szagtalanításról, a 

széntablettáról, a gázálarcokról, a 

nanotechnológiáról. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anyagi rendszer, komponens, fázis, homogén, heterogén, kolloid, exoterm, 

endoterm, ideális gáz, moláris térfogat, relatív sűrűség, diffúzió, oldat, 

oldhatóság, oldáshő, anyagmennyiség-koncentráció, ozmózis. 

 

Tematikai egység Kémiai reakciók és reakciótípusok 

Órakeret  

N: 12 óra 

E: 6 óra  

L: 3 óra 

Előzetes tudás 

Fizikai és kémiai változás, reakcióegyenlet, a tömegmegmaradás 

törvénye, hőleadással és hőfelvétellel járó reakciók, sav-bázis reakció, 

közömbösítés, só, kémhatás, pH-skála, égés, oxidáció, redukció, 

vasgyártás, oxidálószer, redukálószer. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

A kémiai reakciók reakcióegyenletekkel való leírásának, illetve az 

egyenlet és a reakciókban részt vevő részecskék száma közötti 

összefüggés alkalmazásának gyakorlása. Az aktiválási energia és a 

reakcióhő értelmezése. Az energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség 

értelmezése. A kémiai folyamatok sebességének és a reakciósebességet 

befolyásoló tényezők hatásának vizsgálata. A Le Châtelier–Braun-elv 

alkalmazása. A savak és bázisok tulajdonságainak, valamint a sav-bázis 

reakciók létrejöttének magyarázata a protonátadás elmélete alapján. A 
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savak és bázisok erősségének magyarázata elektrolitikus 

disszociációjukkal. A pH-skála értelmezése. Az égésről, illetve az 

oxidációról szóló magyarázatok történeti változásának megértése. Az 

oxidációs szám fogalma, kiszámításának módja és használata 

redoxireakciók egyenleteinek rendezésekor. Az oxidálószer és a 

redukálószer fogalma és alkalmazása gyakorlati példákon keresztül. A 

redoxireakciók és gyakorlati jelentőségük vizsgálata. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

A kémiai reakciók feltételei és a kémiai 

egyenlet 

A kémiai reakciók és lejátszódásuk feltételei, 

aktiválási energia, aktivált komplex. A kémiai 

egyenlet felírásának szabályai, a megmaradási 

törvények, sztöchiometria. 

Kémiai egyenletek rendezése készségszinten. 

Egyszerű sztöchiometriai számítások. 

A kémiai reakciók energiaviszonyai 

Képződéshő, reakcióhő, a termokémiai 

egyenlet. Hess tétele. A kémiai reakciók 

hajtóereje az energiacsökkenés és a 

rendezettségcsökkenés. Hőtermelés kémiai 

reakciókkal az iparban és a háztartásokban. Az 

energiafajták átalakítását kísérő hőveszteség 

értelmezése. 

Az energiamegmaradás törvényének 

alkalmazása a kémiai reakciókra. 

Egyes tüzelőanyagok fűtőértékének 

összehasonlítása, a gázszámlán található 

mennyiségi adatok értelmezése. 

A reakciósebesség 

A reakciósebesség fogalma és szabályozása a 

háztartásban és az iparban. A reakciósebesség 

függése a hőmérséklettől, illetve a 

koncentrációtól, katalizátorok. 

A kémiai reakciók sebességének befolyásolása 

a gyakorlatban. 

 

Információk a gépkocsikban lévő 

katalizátorokról, az enzimek alkalmazásáról. 

Kémiai egyensúly 

A dinamikus kémiai egyensúlyi állapot 

kialakulásának feltételei és jellemzői. A 

tömeghatás törvénye. A Le Châtelier–Braun-

elv és a kémiai egyensúlyok befolyásolásának 

lehetőségei, ezek gyakorlati jelentősége. 

A dinamikus kémiai egyensúlyban lévő 

rendszerre gyakorolt külső hatás 

következményeinek megállapítása konkrét 

példákon keresztül. 

Sav-bázis reakciók 

A savak és bázisok fogalma Brønsted szerint, 

sav-bázis párok, kölcsönösség és 

viszonylagosság. A savak és bázisok erőssége. 

Lúgok. Savmaradék ionok. A pH és az 

egyensúlyi oxóniumion, illetve a hidroxidion-

koncentráció összefüggése. A pH változása 

hígításkor és töményítéskor. A sav-bázis 

indikátorok működése. Közömbösítés és 

semlegesítés, sók. A sóoldatok pH-ja, 

hidrolízis. Teendők sav-, illetve lúgmarás 

esetén. 

A sav-bázis párok felismerése és megnevezése. 

 

Erős és gyenge savak és bázisok vizes 

oldatainak páronkénti elegyítése, a reagáló 

anyagok szerepének megállapítása. Kísérletek 

virág- és zöldségindikátorokkal.  
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Oxidáció és redukció 

Az oxidáció és a redukció fogalma 

oxigénátmenet, illetve elektronátadás alapján. 

Az oxidációs szám és kiszámítása. Az 

elektronátmenetek és az oxidációs számok 

változásainak összefüggései 

redoxireakciókban.  

 

Az oxidálószer és a redukálószer értelmezése 

az elektronfelvételre és -leadásra való hajlam 

alapján, kölcsönösség és viszonylagosság.  

Egyszerű redoxiegyenletek rendezése az 

elektronátmenetek alapján, egyszerű számítási 

feladatok megoldása. Az oxidálószer, illetve a 

redukálószer megnevezése redoxireakciókban. 

 

Redoxireakciókon alapuló kísérletek (pl. a 

magnézium égése, reakciója sósavval, illetve 

réz(II)-szulfát-oldattal). Oxidálószerek és 

redukálószerek hatását bemutató kísérletek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kémiai reakció, aktiválási energia, sztöchiometria, termokémiai egyenlet, 

tömegmegmaradás, töltésmegmaradás, energiamegmaradás, képződéshő, 

reakcióhő, Hess-tétel, rendezetlenség, reakciósebesség, dinamikus kémiai 

egyensúly, tömeghatás törvénye, disszociáció, sav, bázis, sav-bázis pár, pH, 

hidrolízis, oxidáció – elektronleadás, redukció – elektronfelvétel, 

oxidálószer, redukálószer, oxidációs szám. 

 

Tematikai egység Elektrokémia 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra  

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Redoxireakciók, oxidációs szám, ionok, fontosabb fémek, oldatok, 

áramvezetés. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kémiai úton történő elektromos energiatermelés és a redoxireakciók 

közötti összefüggések megértése. A mindennapi egyenáramforrások 

működési elvének megismerése, helyes használatuk elsajátítása. Az 

elektrolízis és gyakorlati alkalmazásai jelentőségének felismerése. A 

galvánelemek és akkumulátorok veszélyes hulladékokként való 

gyűjtése. 

Ismeretek (tartalmak, jelenségek, problémák, 

alkalmazások) 

Fejlesztési követelmények/módszertani 

ajánlások 

A redoxireakciók iránya 

A redukálóképesség (oxidálódási hajlam). A 

redoxifolyamatok iránya. Fémes és elektrolitos 

vezetés. 

A reakciók irányának meghatározása fémeket 

és fémionokat tartalmazó oldatok között. 

Na, Al, Zn, Fe, Cu, Ag tárolása, változása 

levegőn, reakciók egymás ionjaival, savakkal, 

vízzel. 

Galvánelem 

A galvánelemek (Daniell-elem) felépítése és 

működése, anód- és katódfolyamatok. 

A redukálóképesség és a standardpotenciál. 

Standard hidrogénelektród. A galvánelemekkel 

kapcsolatos környezeti problémák. A 

tüzelőanyag-cellák. 

Különféle galvánelemek pólusainak 

megállapítása. 

 

Daniell-elem készítése, a sóhíd, illetve a 

diafragma szerepe. Két különböző fém és 

gyümölcsök felhasználásával készült 

galvánelemek. 

Elektrolízis 

Az elektrolizálócella és a galvánelemek 

felépítésének és működésének 

összehasonlítása. Ionvándorlás. Anód és katód 

Akkumulátorok szabályos feltöltése. 

Elektrolízisek (pl. cink-jodid-oldat), a 

vízbontó-készülék működése. 
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az elektrolízis esetén. Oldat és olvadék 

elektrolízise. Az elektrolízis gyakorlati 

alkalmazásai. 

A Faraday-törvények használata számítási 

feladatokban, pl. alumíniumgyártás esetén. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galvánelem, standardpotenciál, elektrolízis, akkumulátor, szelektív 

hulladékgyűjtés, galvanizálás. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 10. 

évfolyam végén 

A tanuló ismerje az anyag tulajdonságainak anyagszerkezeti alapokon 

történő magyarázatához elengedhetetlenül fontos modelleket, fogalmakat, 

összefüggéseket és törvényszerűségeket, a legfontosabb szerves és 

szervetlen vegyületek szerkezetét, tulajdonságait, csoportosítását, 

előállítását, gyakorlati jelentőségét. 

Értse az alkalmazott modellek és a valóság kapcsolatát, a szerves 

vegyületek esetében a funkciós csoportok tulajdonságokat meghatározó 

szerepét, a tudományos és az áltudományos megközelítés közötti 

különbségeket. 

Ismerje és értse a fenntarthatóság fogalmát és jelentőségét. 

Tudja magyarázni az anyagi halmazok jellemzőit összetevőik szerkezete és 

kölcsönhatásaik alapján. 

Tudjon a tanuló egy kémiával kapcsolatos témáról sokféle 

információforrás kritikus felhasználásával önállóan vagy 

csoportmunkában szóbeli és írásbeli összefoglalót, prezentációt készíteni, 

és azt érthető formában közönség előtt is bemutatni. 

Cél, hogy a diák a tanév végére a megismert tényeket és 

törvényszerűségeket egyszerűbb problémák és számítási feladatok 

megoldása során, valamint a fenntarthatósághoz és az 

egészségmegőrzéshez kapcsolódó viták alkalmával alkalmazni tudja. 

Lássa meg az ok-okozati összefüggéseket egyszerű kémiai jelenségekben, 

tudjon ezek hatását bemutató, vizsgáló egyszerű kísérletet tervezni, és 

ennek eredményei alapján tudja értékelni a kísérlet alapjául szolgáló 

hipotéziseket. 

A tanuló legyen képes kémiai tárgyú ismeretterjesztő, vagy egyszerű 

tudományos, illetve áltudományos cikkekről koherens és kritikus érveléssel 

véleményt formálni, az abban szereplő állításokat a tanult ismereteivel 

összekapcsolni, mások érveivel ütköztetni. 

A tanuló legyen képes megszerzett tudását arra használni, hogy a saját 

sorsát, a családja életét és a társadalom fejlődési irányát befolyásoló 

kérdésekben felelős döntéseket hozzon. 
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FÖLDRAJZ 
 

Az általános iskola 5–8. évfolyamának tantervi előzményeire építve a kerettanterv elősegíti, 

hogy a diákok megismerjék a földrajzi környezet főbb sajátosságait, jelenségeit, folyamatait, a 

természeti–társadalmi folyamatokat összefüggéseikben értelmezzék. A tantárgy tanításának 

célja, hogy a tanulók el tudják helyezni Magyarországot és Európát a világ természeti és 

társadalmi folyamataiban, kialakuljon bennük a nemzeti és az európai identitástudat. A tantárgy 

tanításának további célja, hogy megértesse a diákokkal a termelés és a fogyasztás viszonyát, 

növekedésük korlátait és következményeit, ezzel együtt a Föld globális problémáit. A 

földrajzoktatás célja továbbá felkelteni a tanulók igényét közösségük, országuk, régiójuk és a 

világ problémáinak megoldásában való aktív részvételre. A gimnáziumi földrajztanítás 

felkészíti a tanulókat a tantárgyi érettségi vizsga sikeres teljesítésére is. Komplex ismeretanyaga 

révén segíti a tanulók pályaválasztását, eligazodását a munka világában, felkészíti őket a 

szakirányú felsőfokú tanulmányokra is. 

 

Földrajz 

9. évfolyam 

(36 hét) 

10. évfolyam 

(36 hét) 

N E L N E L 

heti óraszám  2 1 0,5 2 1 0,5 

éves óraszám 72 36 18 72 36 18 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a tanévhez kapcsolódó teljes óraszám szerepel. 

 

 

9. évfolyam 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 
Írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel 

komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati összefüggések 

feltárásának képességét. 

 

 

Tematikai egység Természetföldrajz 

Órakeret 

N: 64 óra 

E: 32 óra 

L: 15 óra 

Előzetes tudás Az általános iskolai földrajz tantárgy ismeretanyaga. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a Naprendszert ábrázoló térképeken, a 

csillagtérképeken és az égbolton. A természetföldrajzi tényeket 

bemutató tematikus térképek, adatsorok és diagramok 

összehasonlító, logikai elemzése. A különböző 

mozgásfolyamatokat bemutató modellek alkalmazása a tanítás 

során. Ásvány- és kőzetvizsgálati gyakorlatok. A földtörténet fő 

eseményeinek időbeli ábrázolása. A hőmérsékleti adatok grafikus 

ábrázolása. Éghajlati diagramok elemzése. A légköri jelenségek 

felismerése, időjárási térképek elemzése. A vízállásjelentések 

értelmezése. Tanulói kiselőadás a természeti jelenségekről.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

− A Naprendszer: a Naprendszer kialakulása, felépítése, elhelyezkedése a 

világegyetemben; a Föld mint égitest, mozgásai és azok következményei; 

tájékozódás a földrajzi térben és időben; űrkutatás a Föld szolgálatában; 

− A kőzetburok: a Föld és a földi szférák kialakulása, fejlődése; Földünk gömbhéjas 

szerkezete; a kőzetburok felépítése; a lemeztektonika alapjai; a kőzetburokban 

lejátszódó folyamatok: vulkánosság, földrengés; ásványok és kőzetek keletkezése, 

tulajdonságaik; 

− A légkör: anyagi összetétele, szerkezete; az időjárási-éghajlati elemek és változásaik; 

a légkör alapfolyamatai (felmelegedés, csapadékképződés, légmozgások); ciklonok, 

anticiklonok, időjárási frontok; általános légkörzés; 

− A vízburok: a vízburok tagolódása, elhelyezkedése, víztípusai; az óceánok és a 

tengerek földrajzi jellemzői; a tengervíz fizikai, kémiai tulajdonságai; a tengervíz 

mozgásai; a szárazföld vizei; a szárazföldi jég; a vízgazdálkodás alapjai, 

árvízvédelem; 

− Felszínalaktan: a belső és a külső erők szerepe a felszín fejlődésében; a földfelszín 

változása: a hőingadozás, a jég, a víz és a szél felszínformáló munkája; folyóvizek, 

állóvizek; domborzati elemek és formák; a hegységek és a síkságok kialakulása; a 

talaj keletkezése, jellemzői és védelme, jellegzetes felszínformák, kialakulásuk, 

átalakulásuk; 

− Éghajlati övezetesség: a szoláris és a valódi éghajlati övezetek és övek kialakulása, 

jellemzőik; a forró, a mérsékelt, a hideg övezetek és tagolódásuk; az élővilág, a talaj, 

a vízrajzi jellemzők, a felszínformálódás éghajlattól függő övezetessége; a 

hegyvidékek függőleges övezetessége; a talaj kialakulása, talajfajták és 

hasznosításuk; a levegő, a vizek és a talajok szennyezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Galaxis, fényév, csillagászati egység, ekliptika ferdesége, geoid, 

holdfázisok, horizont, fokhálózat, világidő, zónaidő, gömbhéj, 

geotermikus gradiens, paleomágnesség, lemeztektonika, magmatizmus, 

vulkanizmus, rétegvulkán, pajzsvulkán, kaldera, szolfatára, gejzír, 

borvíz, epicentrum, hipocentrum, cunami, Richter-skála, 

hegységrendszer, geoszinklinális, gyűrődés, vetődés, izosztázia, 

kőzetek körforgása, állandó és változó gázok, éghajlati elemek, 

üvegházhatás, izoterma, izobár, Coriolis-erő, harmatpont, ciklon, 

anticiklon, csapadékfajták, futóáramlás, óceán, tenger, hullámzás, 

tengeráramlás, tengerjárás, talajvíz, rétegvíz, résvíz, hévíz, gyógyvíz, 

vízgyűjtő terület, vízválasztó, vízhozam, vízjárás, tómedence, 

eutrofizáció, geomorfológia, külső és belső erők, aprózódás, mállás, 

tömegmozgás, talaj, humusz, folyók munkavégző képessége, 

szakaszjelleg, sodorvonal, hordalékkúp, folyóterasz, folyótorkolat, 

abrázió, turzás, jégár, jégtakaró, glaciális felszínformák, karsztosodás, 

víznyelő, dolina, cseppkő, karsztbarlang, szoláris éghajlati öv, földrajzi 

övezetek, övek és területek. 
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Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 

A Hold-expedíció bemutatása. A Föld felmelegedése. A kőzetburok 

úszásának modellezése. A leggyakoribb ásványok, kőzetek 

bemutatása. A földrengések és a vulkáni működés mozgófilmes 

bemutatása. A szél, a víz, a jég munkájának bemutatása. A földrajzi 

övezetek képi bemutatása. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

 
Írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel 

komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati összefüggések 

feltárásának képességét. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló tudjon helymeghatározási és térképészeti számításokat végezni 

és tudjon csillagászati és földrajzi feladatokat megoldani, valamint 

ismerje a belső és a külső erők felszínformáló szerepét, a felszínfejlődés 

folyamatát. Ismerje a légkör szerkezetét, anyagi felépítését, 

legfontosabb folyamatait, és ismerje a Föld és a földi szférák 

kialakulásának fejlődését, valamint ismerje a hegységképződés 

folyamatait, az ásványok és kőzetek keletkezését. Tudja a tanuló 

elemezni az éghajlati diagramokat. 

 

 

10. évfolyam 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 
Írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel 

komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati összefüggések 

feltárásának képességét. 
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Tematikai egység Társadalom- és gazdaságföldrajz 

Órakeret 

N: 32 óra 

E: 16 óra 

L: 8 óra 

Előzetes tudás A földrajz tantárgy 9. évfolyamon elsajátított ismeretanyaga. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Társadalmi-gazdasági jelenségeket, folyamatokat, tényeket 

bemutató tematikus térképek elemzése. A településtípusok 

jellemző vonásainak bemutatása képek, térképek, alaprajzok, 

leírások alapján. Adatok gyűjtése, majd azok alapján 

véleményalkotás az emberi beavatkozás környezetre gyakorolt 

hatásairól. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

− A világ népessége és településtere: a népesség növekedése napjainkig, a népesség 

összetétele, eloszlása, sűrűsége, antropológiai, nyelvi és vallási megoszlása; az 

emberi települések, a városiasodás dinamikája; 

− A világ változó társadalmi-gazdasági képe: a gazdasági élet szerkezetének 

átalakulása; a gazdasági szektorok jellemzői; a szolgáltatások előretörése; a 

világgazdaság jellemző folyamatai; a piacgazdaság; a gazdasági ágazatok közötti 

területi együttműködés lehetőségei; a multinacionális vállalatok szerepe;  

a működőtőke és a pénz világa; a tőzsde; 

− A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országok és országcsoportok: 

kialakulásuk és változó szerepük a világgazdaságban; Észak-Amerika, Kelet és 

Délkelet-Ázsia, az Európai Unió; a fejlődő országok általános problémái és eltérő 

fejlettségű csoportjaik, helyük és szerepük a világgazdaságban; 

− Globális világproblémák: természet- és környezetvédelem; a levegőszennyezés,  

a vízszennyezés, a talajszennyezés és -védelem; az élővilág védelme; a társadalmi 

tevékenység hatása a környezet állapotára; a demográfiai robbanás, a túlnépesedés;  

az urbanizáció; élelmezési gondok; nyersanyag- és energiaválság; a fenntartható 

fejlődés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

A demográfiai átmenet szakaszai, korfa, migráció, 

népességkoncentráció, emberfajták, világnyelvek, világvallások, tanya, 

falu, város, urbanizáció, városiasodás, falusi alaprajztípusok, 

agglomeráció, megalopolisz, primer-, szekunder-, tercier- és kvaterner 

szektorok, államformák, piacgazdaság, világgazdaság, 

szabadkereskedelem, protekcionizmus, GDP, GNP, HDI, fejlett és 

fejlődő ország (centrum-periféria), TNC, működőtőke-áramlás, pénz, 

valuta, deviza, infláció, tőzsde, ENSZ, Breton Woods-i világgazdasági 

rendszer, integráció, regionális integrálódás lépcsőfokai, Montánunió, 

EGK, EU, NAFTA, ASEAN, APEC, MERCOSUR, globalizáció, 

biodiverzitás, fenntartható fejlődés. 
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Tematikai egység 
Európa és Magyarország.  

A kontinensek társadalomföldrajza 

Órakeret 

N: 32 óra 

E: 16 óra 

L: 7 óra 

Előzetes tudás A 9. és 10. évfolyamon elsajátított tananyag. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Önállóan tudja elemezni a tanuló a kontinensek gazdasági és 

társadalmi adottságait. Természetföldrajzi tényeket, társadalmi-

gazdasági adatokat bemutató tematikus térképek, adatsorok és 

diagramok összehasonlító logikai elemzése. Aktuális cikkek önálló 

feldolgozása egyes régiók, országok problémáiról. Az egyes 

régiók világgazdasági szerepének összehasonlítása. A régiók 

változó szerepe, ennek jelentősége, az okok feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

− Európa: Európa helyzete, kialakulása és természeti adottságai; Európa népessége és 

települései; az európai integráció folyamata; Európa regionális jellemzői (Észak-

Európa, Nyugat-Európa, Dél-Európa, Kelet-Európa, Nyugat-Közép-Európa és Kelet-

Közép-Európa jelentősebb országai); Európa helye a világban; 

− Hazánk helye és kapcsolatai Európában: Magyarország földrajzi helyzete és 

természeti adottságai; népességünk földrajzi elhelyezkedése és népesedési 

folyamataink; településeink; hazánk gazdasági szerkezete, gazdasági fejlettsége; 

iparunk természeti és társadalmi alapja, iparunk főbb ágazatai; mezőgazdaságunk 

földrajzi és társadalmi adottságai, főbb ágai; közlekedésünk; idegenforgalmunk 

adottságai; nemzetközi kapcsolataink, európai integrációs folyamatokban való 

részvételünk; a multinacionális cégek szerepe hazánk gazdaságában; 

− Kontinensek földrajza: Ázsia, Ausztrália, Afrika, Amerika természeti és 

társadalomföldrajzi jellemzői; az USA, Kanada, Mexikó, Brazília, Japán, Kína, 

India, az újonnan iparosodó ázsiai országok, Ausztrália, az arab országok, Izrael, 

Törökország, Dél-Afrikai Köztársaság, Nigéria jellemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eurázsia, Európa természeti határai, parttagoltság, Ős-, Ó-, Mezo- és Új-

Európa tájai, az éghajlat és a növényzet, ill. a talajok összefüggése 

Európában, az európai „kék-banán”, római szerződések, az EU bővülési 

folyamata és intézményei, ill. döntési mechanizmusai, az EU 

versenytársai a világgazdaságban; közép-európai földrajzi helyzetünk, 

medencejelleg, „távvezérelt” éghajlatunk, centripetális vízhálózatunk, 

természeti erőforrásaink, gazdasági-statisztikai régióink; kontinensek 

nagyszerkezeti egységei, felszíne és éghajlata, ill. vízrajza, kontinensek 

meghatározó országai, ill. országcsoportjai. 
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Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 
Írásbeli tesztekkel, vaktérképekkel és esszé jellegű kérdésekkel 

komplexen mérni a tárgyi tudást és az ok-okozati összefüggések 

feltárásának képességét. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló tudja értelmezni a világ különböző térségeiben megfigyelhető 

integrációs folyamatokat, a tematikus térképek segítségével tudja 

bemutatni a környezetkárosító tényezők földrajzi megjelenését, 

következtessen ezekből a globális veszélyek kialakulására. A tanuló 

tudja jellemezni a működő tőke és a multinacionális vállalatok szerepét, 

tudja elemezni a népességrobbanás jelenségeit, az élelmezési gondokat, 

azok okait és a megoldásra tett erőfeszítéseket, legyen képes bemutatni 

a világgazdasági pólusok helyét, szerepét a világ társadalmi-gazdasági 

rendszerében. 

A tanuló legyen képes bemutatni az eltérő társadalmi-gazdasági 

fejlettségű területeket Európában és hazánkban, és tudja jellemezni a 

világ legjelentősebb országait, országcsoportjait és a világban elfoglalt 

helyüket. Legyen képes a kontinensek jellemzésére és tudja elemezni 

hazánk földrajzi helyzetét, természeti adottságait és a medencejelleg 

érvényesülését, valamint legyen képes tematikus térképek 

összehasonlító elemzésével, kontinensek, országok, régiók gazdasági 

különbségeinek feltárására. Tudja elemezni hazánk időjárását, 

éghajlatát, vízrendszerét ábrák segítségével. 

 

 

  

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 1 óra 

Javaslat 

A nemzetközi együttműködés lehetőségei, a nemzetközi szervezetek 

szerepe a világ társadalmi-gazdasági életének alakításában. 

Nemzetközi tőkeáramlás. Az adósságválság. A világ meghatározó 

pénzügyi szervezetei. 

Az egyes kontinensek és hazánk aktuális természeti-társadalmi-

gazdasági problémái. Példák gyűjtése a társadalmi-gazdasági élet 

fejlesztéséről. A világgazdasági pólusok helye és szerepe. 
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MŰVÉSZETI ISMERETEK – DRÁMA ÉS TÁNC 
 

 

A dráma és tánc tanítása művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, célja az élményeken 

keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése, 

az összetartozás érzésének erősítése. 

A dráma és tánc kreatív folyamata hozzájárul a tanulók ön- és társismeretének 

gazdagodásához, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A dráma, a mozgás és a tánc gyakorlása és tanulása hozzájárul a nemzeti, a helyi és a 

nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, fontos szerepe lehet a 

közösségi tudat kialakításában. 

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, 

gyakorlati képzés során sajátíthatók és végezhetők el.  

A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként határozhatók meg, mivel a témák 

feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg. A feltüntetett 

tematikai egységek és közműveltségi tartalmak között sok az átfedés, a tagolás csak a könnyebb 

áttekinthetőséget szolgálja, a megadott óraszámajánlások az éves összóraszám vonatkozásában 

nyújtanak tájékoztatást. A tematikai egységeket nem sorrendben, hanem a korosztály és a 

csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján ajánlott feldolgozni. 

A dráma és tánc metodikája, tematikájának felépítése a korosztálytól, a csoport 

adottságaitól és képzettségétől, valamint a helyi nevelési-oktatási céloktól függően változhat. 

A kerettanterv az adott iskolaszakaszokra adja meg a fejlesztési tartalmakat, hozzárendelt 

óraszámokkal. Ezeknek csak a 90%-a kötött, míg a fennmaradó 10% szabadon tervezhető. 

A tantárgy tanításának legfontosabb célja a színház- és drámatörténeti, a színház- és 

drámaelméleti ismeretek elsajátítása aktív dramatikus tevékenységek által, a már meglévő 

formanyelvi, dramaturgiai, drámajátékos ismeretek rendszerezése, értelmezése, valamint a 

biztos kifejezőkészség kialakítása. Fontos a megfelelő értelmezői eszköztár tudatos és adekvát 

használata, illetve a kortárs kultúrával kapcsolatos tájékozottság kialakítása. A szaktanár 

döntése szerint meg kell teremteni a részvétel vagy közreműködés feltételeit a produkciós 

munkában, illetve fel kell készülni az érettségi vizsgára. 

A dráma és tánc általános képességfejlesztő jellegénél fogva nagyban segíti az egyéb 

fejlesztési területekhez kapcsolódó ismeretek elsajátítását.  

Az erkölcsi neveléshez kapcsolódnak a dráma és tánc tanulása során felvetődő kérdések 

és problémák, amelyek segítenek a tanuló számára eligazodni az őt körülvevő világban. A 

tevékenységek során megtapasztalja, hogy cselekedeteiért és azok következményeiért 

felelősséggel tartozik, és fejlődik az igazságérzete. Ezzel a dráma és tánc hozzájárul a tanulók 

társadalmi beilleszkedéséhez. 

A nemzeti öntudatot, a hazafias nevelést is segíti a dráma és tánc oktatása – a tanuló több 

különböző népcsoport szokásrendszerét vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományát megismeri, 

így felkelthető érdeklődése szűkebb és tágabb környezete kultúrája iránt, fontossá válhat 

számára a hagyományok megismerése és megőrzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területét erősíti, hogy a társadalmi 

problémákat is feszegető dramatikus tevékenységeknek köszönhetően a diák nyitottá válhat a 

társadalmi jelenségek iránt. Foglalkozik a kisebb és nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő 

lehetőségekkel és korlátokkal. Fejlődik önálló kritikai gondolkodása, elemzőképessége és 

vitakultúrája.  

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség területéhez kapcsolódva a dráma és a tánc oktatása erősíti az 

alkalmazkodóképességet és az érdekérvényesítéshez szükséges kompetenciákat. A 

drámajátékon keresztül a diákok képessé válnak több szempontból is értékelni és megmutatni 

egy-egy helyzetet. A megbeszéléseken teret és segítséget kapnak, hogy önálló véleményüket 
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megfogalmazzák, tapasztalatot szereznek önmaguk és társaik tevékenységének elemző 

értékelésében, s képessé válnak mások munkájának elismerésére, tiszteletére. 

A feldolgozott történetek szereplőinek kapcsolatai, valamint sorsuk elemzése a nevelő 

munka segítségére lehet, s ez hozzájárul a családi életre nevelés sikerességéhez. 

A figyelem összpontosítására szolgáló különféle koncentrációs és lazító játékok és 

tevékenységek segítik a testi és lelki egészségre nevelést. 

A dráma- és táncoktatás szenzibilisebbé teszi a diákokat a fenntarthatóság, 

környezettudatosság problémái iránt. 

Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében a dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet 

játszik. A tanuló verbális és nem verbális kommunikációs játékokban vesz részt, ezáltal az 

önkifejezés számos formáját tapasztalja meg, képessé válik érzéseinek és véleményének 

kifejezésére, valamint a saját és mások tevékenységének értékelésére is. Tisztább, érthetőbb, 

artikuláltabb beszédre, világos, adekvát nyelvhasználatra nevelnek a dramatikus játékok. 

A dramatikus tevékenységek során a tanuló ismereteket szerez a különböző szakmák, 

hivatások, életpályák lehetőségeiről, ami jelentősen hozzájárul a sikeres pályaválasztáshoz. 

A médiatudatosságra nevelést a dramatikus tevékenységek is támogatják, melyeken 

keresztül a tanuló megismeri és alkalmazza a tömegkommunikáció médiumait és műfajait, a 

média eszköztárát, és átlátja működési mechanizmusukat is. Emellett képes saját produkciós 

munkájának szcenikai, hangtechnikai, filmes stb. kivitelezésére, illetve képi, hangtechnikai 

rögzítésére. 

A diák képessé válik saját tanulási stílusának, stratégiáinak kialakítására, fejleszti 

memóriáját, szóbeli, írásbeli, mozgásos, képi stb. kifejezésmódjait, ami könnyebbé teszi 

számára a tanulás tanulását. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez hozzájárul, hogy a tanuló 

lehetőséget kap más kultúrák sokszínűségének megismerésére. Különféle élethelyzetek 

modellezésén keresztül a diák gyakorolja a társainak való segítségnyújtást, megtapasztalja, 

hogy azoknak a kisebb és nagyobb közösségeknek a működése, melyekben mozog, az ő 

felelőssége is. Képes megfogalmazni véleményét és elfogadni mások érvelését.  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területét erősíti, hogy a tanuló 

életkorának megfelelő helyzetekben, tapasztalatait felhasználva és azokra reflektálva, azokat 

újragondolva mérlegel, döntéseket hoz, felméri döntései következményeit. A drámaórákon 

mindezt a gyakorlatban, védett környezetben tapasztalhatja meg.  

Az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet fejlesztik a befogadást és a 

kifejezést segítő játékok, dramatikus tevékenységek. A tanuló képessé válik színházi, 

táncszínházi, zenés színházi alkotások értelmező-elemző befogadására. Érdeklődése felkelthető 

a kortárs kulturális élet, rendezvények iránt. 

A hatékony, önálló tanulás elsajátítását segíti, hogy a diák részt vesz nagy- és 

kiscsoportos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját 

készségeit és képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie.  

 

A tantervet elsősorban a nappali munkarendben dolgozó felnőttoktatási programokban 

javasoljuk alkalmazni. Esti és levelező munkarendben a csoport/osztály érdeklődésével 

találkozó elméleti jellegű anyagrészek feldolgozását ajánljuk. 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a tanévhez kapcsolódó teljes óraszám szerepel. 
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11. évfolyam 

 

 

 

 

 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

 

Tematikai egység Csoportos játék és megjelenítés 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

A kontextusnak megfelelő nyelvhasználat. 

A társak iránti bizalom. 

A kommunikációs csatornák ismerete (vokális, verbális, nem 

verbális). 

A mozgáskultúra és a mozgásos kommunikáció alapfokú ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A tanulók önkifejezési készségének fejlesztése, megnyilatkozásaik 

bátorítása, együttműködésük erősítése. 

A kommunikáció különböző típusainak ismerete és a szituációhoz 

illő használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Koncentrációs és lazító gyakorlatok. 

Ön- és társismereti gyakorlatok (pl. ismerkedő és megismerő játékok, interakciós 

gyakorlatok). 

Páros, kiscsoportos és csoportos egyensúly- és bizalomgyakorlatok. 

Verbális és nem verbális kommunikációs gyakorlatok: szándékos és tudatos nyelvi 

választások, kifejezésmódok felismerése és használata dramatikus tevékenységekben. 

Egyéni jellemzők (pl. stílus, karakter, státusz, érzelem) ábrázolása nyelvi és gesztusnyelvi 

eszközökkel. 

A konkrét és absztrahált mozgás közötti különbség tudatosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Koncentráció, stílus, hangulat, érzelem. 

 

Vizuális kultúra 

11. évfolyam 

(36 hét) 

12. évfolyam 

(31 hét) 

N E L N E L 

heti óraszám  1 0,5 0,5 1 1 0,5 

éves óraszám 36 18 18 31 31 15 

Tematikai egység Rögtönzés és együttműködés Órakeret 

N: 4 óra 

Előzetes tudás Részvétel improvizációs munkában. Részvétel az improvizációk 

elemző értékelésében, megvitatásában. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A megismert munkaformák tudatos és kreatív alkalmazása. 

A dramatikus tevékenységek elemző megbeszélése, önálló 

véleményalkotás. 
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Tematikai egység 
A dráma és a színház formanyelvének 

tanulmányozása 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás Az alapvető színházi műfajok felismerése.  

A színház egyes jelentésteremtő eszközeinek felismerése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különféle színházi korszakok, stílusok és műfajok felismerése és 

jellegzetességeik megfogalmazása. 

A színház és a dráma jellemző műfaji jegyeinek azonosítása. 

Alapszintű dramaturgiai fogalmak használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Dramatikus tevékenység: különböző formanyelvi elemek összefűzése, egymásra építése a 

kívánt tartalom kifejezése érdekében. 

A színpadi hatáselemek, egyes színházi stílusok, színházi műfajok jellemző jegyeinek 

azonosítása és alkalmazása saját dramatikus tevékenységekben.  

Különböző dramatikus és színházi elemek alkalmazása az improvizációkban és 

jelenetekben, a figurateremtés folyamatában. 

A dramatikus tevékenységek megbeszélése során a dramatikus eszközök és a színházi 

formanyelv elemeinek értelmezése a tanult szakkifejezések alkalmazásával. 

Alkotó jellegű részvétel a közösség és a szaktanár közös igénye szerint a nyilvánosság 

(elsősorban saját közönség) számára készített egyéni vagy közös produkcióban 

(megismerkedés a felkészülés lépéseivel, a próbafolyamattal, a produkció lebonyolításával). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Sűrítés, feszültség, fókusz, szimbólum. 

 

Tematikai egység Történetek feldolgozása 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 5 óra 

L: 5 óra 

Előzetes tudás Részvétel történetek, élmények dramatikus feldolgozásában.  

Művészeti alkotások feldolgozása jelenetalkotással. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, cselekményváz (jelenetváz) alapján.  

Némajátékos és szöveges improvizációk (pl. mozdulatra, hangeffektusokra, tárgyakkal), 

szituációs játékok (pl. befejezetlen történetre, fotóra, filmre, képzőművészeti alkotások 

reprodukcióira, a szereplők jellegzetes vonásainak megadásával). 

Spontán és előkészített mozgásos improvizáció adott zene, téma, művészeti alkotás vagy 

fogalom stb. alapján. 

Rövid, mozgásos etűdépítés és különféle feltételekre alapozó improvizációk (pl. versek által 

keltett hangulatokra épülő improvizációk, szimbolikus mozgásokból építkező 

improvizációk, zenés etűdök indulatok, hangulatok, érzelmek megadásával). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Stílus, karakter, viszonyok, feszültség, státusz, kontraszt, harmónia-

diszharmónia, fokozás, variáció, arányosság, hatás. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az érdeklődés felkeltése a kultúrtörténet, történelem iránt. 

Dramatikus eszközök tudatos alkalmazása események, művészeti 

alkotások feldolgozásában, megjelenítésében.  

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Jeles alakokhoz, eseményekhez, korszakokhoz tartozó élethelyzetek feldolgozása 

dramatikus tevékenységekkel. 

Irodalmi művek részleteinek vagy egészének feldolgozása drámás eszköztár/dramatikus 

tevékenységek alkalmazásával. 

Különböző művészeti ágakhoz tartozó műalkotások irodalmi és/vagy filmes és/vagy 

dramatikus és/vagy mozgásos adaptációja. 

Mindennapi történetek, érzések, élmények feldolgozása drámajátékos 

tevékenységformákkal.  

A célirányos helyzetértékelési és döntési képesség fejlesztése a történetek feldolgozása 

során. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dramatizálás, szituáció, motiváció, történet, cselekmény, adaptáció.  

 

Tematikai egység Megismerő- és befogadóképesség 

Órakeret 

N: 8 óra 

E:4 óra 

L: 4óra 

Előzetes tudás 

Különböző művészeti alkotások dramatikus tevékenységen 

keresztül történő feldolgozása. 

Színház- és drámatörténeti ismeretek. 

A dramatikus néphagyományok alapfokú ismerete. 

Színházi előadások megtekintése alapján a befogadó/értelmező 

képességek fejlesztése. 

Egyes történelmi táncok, társastáncok felismerése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Színházi előadások elemzése színházi fogalmak alkalmazásával. 

Előadások dramatikus eszközökkel történő feldolgozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások (hivatásos vagy amatőr színházi 

társulat előadása, ennek hiányában gyermek- vagy diákszínjátszó csoportok előadásainak) 

megtekintése. 

Előadások elemzése az élmények befogadását elősegítő dramatikus tevékenységformákkal. 

A színészi, rendezői, dramaturgiai és egyéb tervezői munka alapszintű elemzése.  

Színház- és drámaelméleti ismeretek megalapozása a látott előadásokhoz kapcsolódóan  

(pl. a drámai műnem jellegzetességei, dramaturgiai alapfogalmak, a színházművészet 

összművészeti sajátosságai). 

Egyszerűbb tánc- és mozgásszínházi műfajok felismerése. 
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Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 
Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más 

művészeti ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, 

értelmezése. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók képessé válnak a pontos önkifejezésre, a mások előtti 

megnyilatkozásra és együttműködésre. 

Növekvő intenzitással és mélységgel vesznek részt szerepjátékokban, 

csoportos improvizációkban. 

Tudatosan és kreatívan alkalmazzák a megismert munkaformákat. 

Képessé válnak a megismert dramaturgiai fogalomkészlet használatára. 

Képesek színházi előadások dramatikus eszközökkel történő 

feldolgozására. 

Ön- és társismeret fejlődése. 

Tájékozottság egyes kortársszínházi irányzatok területén. 

A szaktanár döntése szerinti színház- és drámaelméleti, színház- és 

drámatörténeti ismeretek elsajátítása. 

 

12. évfolyam 

 

Tematikai egység Színház- és drámaelmélet 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 6 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 
Színházi műfajok és stílusok tanulmányozása. 

Ismerkedés a különböző színházi irányzatokat képviselő előadások 

sajátosságaival. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Dramaturgiára, szcenikára, színészi játékra vonatkozó legfontosabb 

alapfogalmak a szaktanár választása szerint. 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

L: 1 óra  

Javaslat A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A színházművészet és a dráma szaknyelvének (esztétikai, 

dramaturgiai, illetve irodalom- és színházelméleti fogalmak) értő 

alkalmazása. 

Művészeti alkotások (pl.: drámairodalom, színházi előadások 

élőben és felvételről) értő elemzése. 

A műnemek, a műfajok általános jellemzői alapján történő 

összehasonlítás. 

A dráma és a színházművészet kapcsolatrendszerének ismerete. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Színház- és drámaelméleti ismeretek: 

− A drámai műnem sajátosságai. 

− A dráma szerkezeti felépítése. 

− Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak. 

− A színházművészet mint összművészet sajátosságai (a különböző művészeti ágak 

eszközeinek használata, az előadás vizuális és akusztikus eszközei). 

− Színházi műfajok.  

− Színházi szakmák (pl. a színész, a rendező, a dramaturg, a szcenikus, a koreográfus és 

alkotótársaik művészete, az előadás létrehozásához szükséges színházi mesterségek). 

− Az egyes színházi stílusok jellemző jegyeinek felismerése. 

− Különböző színházi irányzatokat képviselő előadások megtekintése. A látott előadások 

értő elemzése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Dialógus, monológ, konfliktus, feszültség, fordulat, késleltetés, jelenet, 

kép, szín, felvonás, szerkezet, történet, cselekmény, szituáció, szerep, 

színpadi tér és színpadi idő, katarzis, tragédia, komédia, realista színjáték, 

zenés színház, tánc- és mozgásszínház. 

 

Tematikai egység Színház- és drámatörténet 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 6 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

Színház- és drámatörténeti, színház- és drámaelméleti ismeretek a 

szaktanár döntése szerinti mennyiségben, a választott érettségi 

vizsgára való felkészülés függvényében. 

Tájékozottság egyes kortársszínházi irányzatok területén. 

A társművészetek szerepe a kortárs színházi előadásokban. 

A színház összművészeti jellege.  

Egyes tánc- és mozgásszínházi formák ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A színházművészet és a dráma szaknyelvének értő alkalmazása. 

Színházi és drámai alkotások (pl.: drámairodalom, színházi 

előadások élőben, felvételről, képről) értő elemzése. 

A dráma- és színháztörténeti korszakok jelentős alkotóinak, 

alkotásainak megismerése. 

A különböző korszakok általános jellemzői alapján történő 

összehasonlítási képesség kialakítása. 

A dráma és a színjáték műfaji sajátosságai és helye a dráma- és 

színháztörténet korszakaiban. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyes színház- és drámatörténeti események, korszakok, alkotók, alkotások feldolgozása a 

szaktanár döntése szerint az alábbi témakörök alapján: 

− A XIX–XX. századi magyar színház és dráma: egy-egy korszakalkotó színházi 

műhely (javasolt pl. Nemzeti Színház), néhány kiemelkedő drámaíró és műveik 

(javasolt: pl. Katona József, Vörösmarty Mihály, Madách Imre, Molnár Ferenc, 

Örkény István), néhány jelentős színész, rendező (javasolt pl. Hevesi Sándor). 

− Realizmus és naturalizmus, Ibsen és az analitikus dráma. 

− Csehov és Sztanyiszlavszkij: a lélektani realizmus, a csehovi dramaturgia. 

− Brecht színháza és drámái: az epikus szerkezet, elidegenítési effektusok. 

− A XX. század meghatározó színházi irányzatai, jelentős drámaírói: egy-egy 

meghatározó színházi irányzat és korszakalkotó színházi műhely, néhány jelentős 

színész, rendező és kiemelkedő drámaíró és művei. Napjaink legfontosabb színházi 

irányzatai és a kortárs drámairodalom. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Romantika, realizmus és naturalizmus, elidegenítési effektus, abszurd, 

groteszk. 

 

Tematikai egység Drámajáték és improvizáció 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 5 óra 

L: 2 óra 

Előzetes tudás 

A drámajátékos tevékenységek tudatos használata, céljuk, 

fejlesztési feladataik ismerete. 

Részvétel csoportos tevékenységekben, irányító és irányított 

helyzetben. 

Részvétel a dramatikus tevékenységek elemző megbeszélésében, 

önálló vélemény kialakítása és megfogalmazása. 

Színházi stílusok alkalmazása improvizációkban. 

Különböző konkrét és metaforikus kifejezésformák alkalmazása 

improvizációkban. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A kommunikációs képesség, a hétköznapi és a művészi 

önkifejezés fejlesztése. 

Helyzetfelismerő, alkalmazkodó és rögtönző képesség fejlesztése. 

Színház- és drámaelméleti ismeretek alkalmazása gyakorlati 

tevékenységben. 

A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, a 

mozgásos ügyesség és a ritmusérzék fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Részvétel az ismeretek feldolgozását és az alkotó tevékenységet segítő dramatikus 

tevékenységekben (a szaktanár választása szerint): 

− Az alkalmazott dramatikus tevékenységek (drámajáték, kreatív gyakorlatok, 

improvizáció, tanítási dráma stb.) különböző fajtáinak, eszközeinek, alkalmazási 

céljainak megismerése. 

− Fejlesztő és szinten tartó beszédgyakorlatok. 

− Koncentrációs, bemelegítő és lazítógyakorlatok. 

− Helyzetgyakorlatok. 

− Ritmusgyakorlatok. 
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− Ön- és társismereti gyakorlatok. 

Improvizáció  

− Improvizáció a tanár által megadott téma vagy fogalom, cselekményváz (jelenetváz) 

alapján. 

− Improvizáció a megismert kifejezési formák összefűzésével, valamint színházi 

stílusok elemeinek alkalmazásával. 

− Mozgásos improvizáció tánc-, illetve mozgásszínházi technikák alkalmazásával. 

A tánc- és mozgásszínházi technikák alkalmazása 

− Szituáció megfogalmazása állóképben és mozdulatsorral. 

− Történet szerkesztése és megjelenítése mozdulatsorral. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

 Stílus, karakter, párhuzam, ellentét, sűrítés, harmónia-diszharmónia, 

fokozás, tér. 

 

Tematikai egység Alapszintű színházi alkotómunka 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 8 óra 

 L: 4 óra 

Előzetes tudás Az elsajátított dramatikus eszköztár felhasználása dramatikus és 

színházi jellegű tevékenységek során. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A koncentrált csapatmunka, az együttműködés fejlesztése. 

Tudatos és irányított kifejezőkészség. 

A karakter- és stílusteremtési képesség, a térérzékelés, a mozgásos 

ügyesség és a ritmusérzék. A beszédkészség, hallás és hangképzés 

fejlesztése. 

Lírai, epikai, drámai művek előadásához szükséges elemzési 

ismeretek. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az alábbi tevékenységek közül válogatva a szaktanár és/vagy a tanulók döntése szerint: 

Vers-, próza- és monológmondás 

− A színpadi beszéd alapvető kritériumainak ismerete és alkalmazása. 

− Egy-egy vers, próza vagy drámai monológ értelmezése, memorizálása, bemutatása. 

Egyéni vagy közös daléneklés 

− Egy-egy dal értelmezése, memorizálása, bemutatása. 

Szerkesztett játék 

− Szerkesztett játék létrehozása, bemutatása. 

− Jelenet, jelenetsor, előadás tervezése, kivitelezése a különböző színházi, bábszínházi, 

zenés, illetve tánc- és mozgásszínházi formák alkalmazásával. 

Alkotó közreműködés színházi előadás létrehozásában, bemutatásában. 

Közreműködés a színházi előadás egyéb produkciós munkáiban (szcenika, zene, 

hangtechnika, dramaturgia, koreográfia, képi rögzítés stb.). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Előadóművészet, vers- és monológmondás, szerkesztett játék, ünnepi 

műsor, diákszínházi előadás. 
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Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 4 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 

Az előző témakörökben tárgyalt ismeretek elmélyítése, a más 

művészeti ágakhoz köthető kapcsolódási pontok felismerése, 

értelmezése. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

L: 1 óra 

Javaslat A tanár által meghatározott formában, a tanulókkal egyeztetve. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló reális önismerettel rendelkezik. 

Kommunikációs tevékenysége tudatos mind a hétköznapi, mind a 

művészi önkifejezés során.  

Képes a koncentrált, önálló tevékenységre és csapatmunkára. 

Gondolkodásmódja alkalmas az alapszintű alkotótevékenységre.  

Ismeri a színházi és a drámai formanyelv és dramaturgia alapjait, a 

korszakalkotó drámaírókat, illetve műveiket, és képes azok értő 

befogadására.  

Ismeri a színháztörténet jelentős alkotásait és alkotóit, képes azok értő 

befogadására. 

Nyitott a különböző művészetekre. 

Aktívan részt vesz az alapszintű alkotói tevékenységben, alkalmazza az 

elsajátított képességeket és ismereteket az érettségi vizsgán és a 

mindennapokban. 
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INFORMATIKA 
 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

eszköztudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, -

feldolgozó és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a 

rendelkezésre álló informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, 

működésük megértése, az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és 

célszerű, értő módon való kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása. 

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden területét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos területen kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel a témával kapcsolatos kérdéseit, törekedjen az építő javaslatok 

megfogalmazására, készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a 

digitális kompetencia fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű alkalmazása, az 

információ szerzése, értelmezése, felhasználása, az elektronikus kommunikációban való aktív 

részvétel. 

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik azt, hogy a tanuló a más 

tantárgyak tanulása során készített feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az 

informatika tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, 

a nem formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és 

megoldása. Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és 

eszköze az iskola informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika 

tantárgy nyújtja az alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai – a tanulók váljanak a digitális világ 

aktív polgárává –, illetve a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljai, valamint az ott leírt digitális 

kompetenciák fejlesztése akkor valósulhatnak meg, ha az egyes tantárgyak, műveltségterületek 

tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt módon kapcsolódnak 

az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek elsajátíttatása, a 

készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi műveltségterület 

feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok közötti 

együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel 

a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra 

és az informatikai eszközök használatára. 

Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. 
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1. Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép 

alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók megismerik az 

adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a legfontosabb 

hardverelemek működését. Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek 

tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a 

fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel 

megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

2. Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például állományok 

kezelésére, különböző alkalmazások használatára és a programok üzeneteinek értelmezésére 

kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó algoritmusok megfigyelésével, 

megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával javítható a számítógép használatával 

szembeni attitűd, fejleszthető a munka hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a 

tanulóknak magabiztosan kell használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül 

kommunikálnak a számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak 

megfelelő eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, 

multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel 

kapcsolatos problémák megoldása közben az alkalmazott programok értő felhasználása. 

3. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. 

század kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek az életük során megvalósított 

tevékenységeket tudatosan és körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk 

szerves részét alkotja, az életszerű, problémaalapú feladatok sikeres alkalmazása befolyásolja 

az életminőséget. Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek 

közötti fejlesztése, amelyre ebben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes 

részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása önálló problémaként 

jelenhetnek meg. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel rész 

elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti módszereivel. 

4. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe helyezi az 

interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás informatikai eszközök 

hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a különböző formákban megjelenő információk 

(szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás elemek) felismerése, kezelése, értékelése és 

felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet 

korosztálynak megfelelő alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati 

technológiáknak az önálló használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a 

szükséges információk online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által 

szolgáltatott válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata 

tanári segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló 

kommunikációs formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és összekapcsolására. A 

kommunikációs folyamat magában foglalja az információk fogadását, küldését, továbbítását, 

tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a kommunikációt akadályozó tényezők 

felismerését. A csoportokon belül zajló kommunikáció számtalan lehetőséget rejt a tanulási 

folyamatok számára, ennek érdekében a tanulóknak tájékozottságot kell szerezniük a közösségi 

oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, meg kell ismerniük a használatra 

vonatkozó elvárásokat, szabályokat. 

A médiainformatika témakör tartalmazza az elektronikus, internetes médiumok elérését, 

használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források használata magában foglalja az 

egyes információhordozók tanulásban való alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk 

vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

5. Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal kezelje 

az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai eszközöket. Az aktív 
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állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások megismerésére, az egyes 

szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az igényeknek megfelelő 

szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai rendszerek használata közben számtalan 

biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő 

módon kezelhetők, ezért lehetőséget kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára. 

6. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az 

információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban az 

információk elérésével, kritikus szelekciójával, feldolgozásával és a folyamat értékelésével. A 

könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges attitűdök, képességek 

és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. Az információkeresés területén 

kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló tudatosan és komplexen gondolkodjon a 

folyamatról és tervezze azt. Ehhez elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és 

segédkönyvek típusait, jellemzőit és azok információs értéke megállapításának szempontjait. 

Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez kapcsolódó etikai 

szabályokat, jogi vonatkozásokat. A könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a 

könyvtárak és a könyvtári források használatának alapjaival ismerkedik meg, majd a többi 

tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok során szerez 

tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken és rendszerezi, mélyíti tudását. 

A felnőtt tanulók középiskolájának viszonylag csekély óraszáma és egyéb sajátosságok 

miatt kiemelten fontos, hogy az informatika tantárgy minden lehetséges alkalommal szerepet 

kapjon más tantárgyak tanításában, a felkészülésben. Olyan sok így a „kapcsolódási pont”, hogy 

ezek felsorolása is szükségtelen. Cél, hogy minden esetben használják a számítógép adta 

lehetőségeket, és így az mint eszköz váljon ismertté és megszokottá a tanulók számára. A 

hangsúlyok az elméleti kérdésekről a felhasználói gyakorlatra helyeződnek. 

A felnőttek középiskolájának kerettanterve azt feltételezi, hogy általános iskolai vagy 

szakmai tapasztalataik során a tanulók már rendelkeznek alapfokú informatikai ismeretekkel. 

Amennyiben az valóban így igaz, akkor képesek a többi műveltségterület anyagának 

elsajátításhoz használni, és – amennyiben kapnak rá lehetőséget – az órákon alkalmazni ezt a 

tudást. Ez esetben is szükség van az érettségi előtt valamiféle rendszerezésre, ennek a 

gyakorlatias ismerethalmaznak az összefoglalására, az informatika tudományának vázlatos 

áttekintésére. Tantervünk ezt a célt kívánja szolgálni azzal, hogy egy ajánlást tesz a 12. 

évfolyamon lévő „szabad órasáv” informatikára való felhasználására. Természetesen ebben az 

időkeretben (hiszen az érettségire készülés záró stádiumában vagyunk) különösen hasznos, 

nagyon jól megszervezhető, hogy az informatikai ismereteket a többi műveltségterülethez is 

kapcsolódó feladatokkal, tevékenységgel (internetes anyaggyűjtés, írásbeli dolgozatok 

szövegszerkesztése stb.) töltsük ki. Pl. egy kisebb csoportban a történelem érettségi témakörök 

kidolgozásához kapcsolódva forrásokat keresnek, anyagot gyűjtenek, esszé vagy bemutató 

formájában kidolgozzák stb. Másik tanulócsoport hasonlót készít a matematika tételekhez. Ez 

csak úgy valósítható meg, ha az informatikát tanító és a többi szaktanár között folyamatos és 

részletekbe menő együttműködés van, kölcsönösen építenek egymás munkájára. 
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Informatika 

11. évfolyam 

(36 hét) 

12. évfolyam 

(36 hét) 

N E L N E L 

heti óraszám  1 1 0,5 1 1 0,5 

éves óraszám 36 36 18 31 31 15 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a tanévhez kapcsolódó teljes óraszám szerepel. 

 

11-12. évfolyam  

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 2 óra 

L: 2 óra 

Javaslat 

Ez a mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, 

akár egy kiscsoportos munka során egymás értékelésével összekötött 

önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy 

több tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Az éves munka 

végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló éves órai 

teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, 

személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására, és a más 

tárgyak tanulása során az informatikai eszközök és módszerek 

használatának elismerésére. 

 

Tematikai egység 
(Szabadon felhasználható órakeret) 

Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

N: 3 óra 

E: 3 óra 

L: 3 óra 

Javaslat 

Ez a feladat a szabad órakeretben valósítható meg, így saját órakerete 

nincs. De néhány órát az informatika tárgy tartalmát, fő témaköreit, 

mintegy rövid összefoglalóját nyújtó rendszerezésre kell fordítani 

akkor is, ha reálisan megvalósulnak a tantárgyi kapcsolódásokra 

vonatkozó, a bevezető végén tett ajánlások.  

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret  

N: 12 óra 

E: 12 óra 

L: 6 óra 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A 

számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. 

Víruskereső programok használata. 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben.  

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és 

használata. Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az adott 

feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák, 

adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése. 

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, 

megnyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének 

magabiztos használata. 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és 

kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, 

betartása. 

Számítástechnikai mértékegységek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb 

perifériák rendeltetésszerű használata. 

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és 

szoftvereszköz kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges 

informatikai eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 

háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 14 óra 

L: 7 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése. Szövegműveletek 

végrehajtása. Multimédiás dokumentumok előállítása kész 

alapelemekből. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés 

alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása. Szöveg 

javítása. Karakterformázás. Bekezdésformázás. Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, 

törlése. 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. 

Rajzok készítése. Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása.  

A vágólap használata. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban. 

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázat formázása. Helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció 

elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció 

beállítása. 

Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. 

Bloghasználat megismerése. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Digitális képek alakítása, formázása. Digitális képek jellemzőinek megismerése. 

Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. 

A térképhasználat alapjainak ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba rendezése. 

Néhány közhasznú információforrás használata. Adatkeresés 

digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati ismeretek 

alapozása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat 

fogalmának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program 

használata. 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi 

életben. 
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Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút 

hivatkozás fogalma. 

Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak 

értelmezése. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online 

tudástárak használata. Az információ és az adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok 

gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 

Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresés az interneten.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, 

koordináta, útvonalkereső.  

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 10 óra 

L: 5 óra 

 
3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és 

eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Információ felismerése, kifejezése. Információforrások ismerete. 

Algoritmus ismerete, megfogalmazása. A tevékenységek 

műveletekre bontása önállóan vagy tanári segítséggel. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Információ gyűjtése, feldolgozása. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése. 

Algoritmusleírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. 

A feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz 

szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus 

informatikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. 

A megoldás lépéseinek szöveges, rajzos elkészítése, értelmezése. Folyamatábra készítése. 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. 

Az algoritmusleírás eszközeinek és módszereinek megismerése. Egyszerű algoritmusok 

készítése. 

Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmus tervezése, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, 

fordítás, tesztelés. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés 

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek ismerete. 

Síkgeometriai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Algoritmusok készítése és megvalósítása. Kész programok 

kipróbálása. Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Tervezési eljárások megismerése, az alulról felfelé építkezés és a 

lépésenkénti finomítás elveinek alkalmazása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen.  

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.  

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények 

megjelenítése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási 

készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás 

folyamatának értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Alulról felfelé építkezés 

elve, lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, bemenő adat, 

kimenő adat. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 14 óra 

L: 4 óra 

 4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. 

Keresőkérdések megfogalmazása tanári segítséggel. 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Az információk hatékony keresése, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk 

megkülönböztetése, információk kritikus kezelése, a tartalmak 

publikálásra való előkészítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, linkek 

használata, portálok felkeresése. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok 
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ismerete. Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.  

Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas keresőgépek használata 

az információ elérésére, több keresési szempont egyidejű érvényesítése, űrlapok kitöltése. 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének 

értelmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása.  

A keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos 

információszerzés. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi 

könyvtári és a korosztálynak szóló, elterjedt adatbázisok. Az információk elemzése 

hitelesség szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok felkeresése. 

Nyomtatásra és webes publikálásra szánt dokumentumok készítése. Közlésre szánt szöveges 

és képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási 

beállítások. Webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak 

feltöltése egy nyilvános tárhelyre. Publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus keresés, 

kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. Keresés, 

letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.2. Az információs technológián alapuló kommunikációs formák 

Előzetes tudás Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett ismerete. 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ küldésének és fogadásának megismerése. Kapcsolatteremtés 

infokommunikációs eszközök útján. 

Levelezőrendszer alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím 

létrehozása. Üzenet küldése, fogadása, válasz a kapott üzenetre, levél továbbítása, 

mellékletek csatolása. 

A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai.  

A kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel 

való és a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A 

virtuális tér közlekedési szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Felelős magatartás az online világban. Netikett ismerete. A kommunikáció írott és íratlan 

szabályai. Adatvédelem, az információk megosztásának etikai kérdései. Az online 

kommunikációban rejlő veszélyek elleni védekezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, 

netikett. Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 

mobilkommunikáció, adatvédelem. 
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Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
4.3. Médiainformatika 

Előzetes tudás 

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD, DVD 

használata. Böngészőprogram használata, fontosabb portálok 

ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, internetes média 

elérése, információk letöltése a számítógépre, információk 

értelmezése. 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, alkalmazása; 

önálló és kritikus attitűd fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak 

megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok elérése, videomegosztó rendszerek felkeresése. Elektronikus könyv 

keresése, olvasása. Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú 

adatbázisok használata. Oktatóprogramok használata. 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban. 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Internet, televízió, rádió használata. 

Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az interneten. 

Képek, zenék, filmek elérése az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok keresése az 

interneten. Internetes térképek keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videomegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram. 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, hangoskönyv, 

információmegosztó portálok 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

N: 7 óra 

E: 7 óra 

L: 3 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai 

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások megfogalmazása. 

Infokommunikációs eszközök használata során tanúsított viselkedési módok 

megfigyelése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterület

hez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. 

Az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megértése. 

Az információforrások feltüntetése a dokumentumokban. 

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, átalakítása. Az 

információ kezelése során felmerülő veszélyek felismerése, elhárításuk 

lehetőségei. Az információforrások hitelességének értékelése. Viselkedési 

szabályok közös kialakítása, a kulturált együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 
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Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. Adatvédelemmel 

kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és következmények 

megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak megismerése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése. A hálózat 

használatára vonatkozó szabályok megismerése, értelmezése. 

Információforrások gyűjtése. A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban. Az információ hitelessége és ellenőrzési lehetőségeinek megismerése. 

Megbízható információforrások ismerete.  

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy korlátozottan 

használható programok használata. A programhasználat során betartandó jogok és kötelességek. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, ingyenes 

szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata 

Előzetes tudás Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének 

felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, működésének 

megfigyelése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális 

információs társadalom jellemzői. Elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a 

hétköznapi életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése.  

Az elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások 

működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, leiratkozás, 

azonosító, jelszó. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
6. Könyvtári informatika 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 5 óra 

L: 3 óra 

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. 

Betűrendezés. 

A tematikai egység 

fejlesztési céljai 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak önálló, alkotó és etikus felhasználása egyszerű 

tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
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Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű használata. 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az iskolai könyvtár eszköztárának 

készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc ismeretében. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások megismerése. A 

könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus funkciójának megértése. 

Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus jellemzőinek 

megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és tájékozódásban betöltött szerepének 

megismerése. Nagyobb könyvtárak funkcionális tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési 

közkönyvtárban.  

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett keresőkérdés 

megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a lakóhelyi elektronikus 

könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított forráskeresés katalógus és bibliográfia 

segítségével. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek 

megállapítása; csoportosításuk.  

Nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, közhasznú információforrások és ismeretterjesztő művek 

típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás. A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított 

kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő 

feladatok. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak megértése. 

Saját és mások gondolatainak elkülönítése. A felhasznált források önálló azonosítása a 

dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki kiadvány, 

honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, szaklexikon, 

szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, keresőkérdés, 

tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált irodalomjegyzék. 

 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 12. 

évfolyam végén  

A tanuló az informatikai eszközök használat témakör végére ismerje a 

számítógép részeinek és perifériáinak funkcióit, tudja azokat önállóan 

használni; tudjon a könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat 

váltani, fájlt keresni; tudjon segítséggel használni multimédiás 

oktatóprogramokat; tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje 

és tartsa be a hálózat használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző 

program kezelését. 

A tanuló az informatikai eszközök használata témakör végére ismerje meg a 

különböző informatikai környezeteket; tudja használni az operációs rendszer 

és a számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; segítséggel legyen képes az adott 

feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök kiválasztására. 

 

A tanuló az alkalmazói ismeretek témakör végére ismerje a szövegszerkesztés 

alapfogalmait, legyen képes önállóan elvégezni a leggyakoribb karakter- és 

bekezdésformázásokat; használja a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; 

ismerje egy bemutatókészítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid 
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bemutatót készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű 

összefüggéseket; segítséggel tudjon használni tantárgyi, könyvtári, hálózati 

adatbázisokat, tudjon különféle adatbázisokban keresni; tudjon különböző 

dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni. Tudjon 

dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon szöveget, képet 

és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy leírás alapján elkészíteni; 

tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje a diagramok szerkesztésének, 

módosításának lépéseit; tudjon bemutatót készíteni. 

 

A tanuló a problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel 

témakör végére legyen képes összegyűjteni a problémamegoldáshoz szükséges 

információt; ismerje a problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen 

önállóan vagy segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a problémamegoldás 

folyamatát; ismerje és használja az algoritmusleíró eszközöket; legyen képes 

meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen képes tantárgyi 

szimulációs programok használatára. 

 

A tanuló az infokommunikáció témakör végére legyen képes a 

böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; legyen képes tanári 

segítséggel megadott szempontok szerint információt keresni; legyen képes a 

találatok értelmezésére; legyen képes az elektronikus levelezőrendszer önálló 

kezelésére; legyen képes elektronikus és internetes médiumok használatára; 

legyen képes az interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett 

szabályait, legyen képes előkészíteni az információt weben történő 

publikálásra; tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, szolgáltatásokat. 

 

A tanuló az információs társadalom témakör végére ismerje az informatikai 

biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatvédelemmel kapcsolatos 

fogalmakat; ismerje az adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségeket; 

ismerje az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; 

szerezzen gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. Ismerje az informatikai biztonsággal és adatvédelemmel 

kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való visszaélésekből származó 

veszélyeket és következményeket; ismerjen megbízható információforrásokat; 

legyen képes értékelni az információ hitelességét; ismerje az informatikai 

eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; ismerje az 

információforrások etikus felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az 

informatikai eszközök használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit; ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást, legyen képes a 

szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

 

A tanuló a könyvtári informatika témakör végére a különböző konkrét 

tantárgyi feladataihoz képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat 

megtalálni, és további releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és 

elektronikus forrásokban képes megkeresni a megoldáshoz szükséges 

információkat; 

a könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan releváns 

forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; 

a választott forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; 

képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. informatikai eszközök 

használata, szövegalkotás); 

egyszerű témában képes az információs problémamegoldás folyamatát 

önállóan végrehajtani. 
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Azonosító:  F-SZIK-E-11-12                                                   Kód: FELN- SZIK.- E. 11-12.

    

Érvényes: 2018. szeptember 1-jétől felmenő jelleggel, 2019. szeptember 01-től kifutó 

jelleggel. 

 

4. Szakiskolások Középiskolája Esti rendszerű 
 

ÓRATERV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tantárgyak 
11. évf. 12. évf. 

Magyar Irodalom 2+1 2+1 

Magyar nyelv 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 3+1 

Emberismeret és etika 1 1 

Idegen nyelv  3+1 3+1 

Matematika 3+1 3+1 

Természetismeret  1 - 

Informatika 1 1 

A tanuló kötelező heti óraszáma 14 13 

A szabadsáv heti óraszáma 4 5 

A szabad sávból felhasznált heti óraszám 4 5 

A tanuló tényleges heti óraszáma 18 18 

A középszintű érettségire szabadon választható 

tantárgyak: 

• Informatika 

• Etika 

Emelt szintű érettségire felkészítések (szabadon 

választható) 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Történelem  

• Matematika  

• Idegen nyelv  

 

 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 
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Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára 

I–II. (11–12.) évfolyam 

13. MELLÉKLET 

4. Kerettanterv a szakiskolát végzettek középiskolája számára 

 

A mellékletben szereplő kerettantervek a 22/2016. (VIII. 25.) EMMI rendelet értelmében a 

2016/2017-es tanévtől felmenő rendszerben kivezetésre kerülnek - helyüket a 2019/2020. 

tanévtől a 15. melléklet szakközépiskolai kerettantervei veszik át. 

Kerettantervek > szakiskolát végzettek középiskolája számára 

13.1. Bevezetés 

13.2. Tantárgyi kerettantervek: 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Idegen nyelv 

o angol 

• Matematika 

• Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

• Természetismeret 

• Informatika 

• Az Etika című tantárgyhoz a Felnőttoktatási Gimnázium 12.3.05 számú tantárgyi 

kerettanterv ajánlásait használjuk fel. (lásd: Felnőttek gimnáziuma tanterveinél!) 

 

Célok és feladatok 

A szakiskolások középiskolája a 3 éves szakiskolát (vagy korábban szakmunkásképző 

intézetet) végzett tanulók számára biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.  

A szakiskolák középiskolája 2 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 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 tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák a Nat-ban előírt 

követelményeket, ezért itt a hiányok 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 szakiskolások középiskolája megteremti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, 

illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi 

tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási 

képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének 

érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való 

tájékozottságuk továbbfejlesztésére. Rehabilitációs lehetőséget biztosítanak korábbi iskolai 

kudarcaik kompenzálására. Módot nyújtanak a tanulók személyiségének minél átfogóbb 

fejlesztésére, szocializálására. 

http://kerettanterv.ofi.hu/index.html
http://kerettanterv.ofi.hu/13_melleklet_szik/13.1_bevezetes_szik.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/13_melleklet_szik/13.2.01_magyar_szik.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/13_melleklet_szik/13.2.02_angol_szik.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/13_melleklet_szik/13.2.04_matemat_szik.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/13_melleklet_szik/13.2.05_tort_tars_szik.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/13_melleklet_szik/13.2.06_termism_szik.docx
http://kerettanterv.ofi.hu/13_melleklet_szik/13.2.07_info_szik.docx
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A kerettanterv hangsúlyt helyez arra, hogy a középfokú tananyag nemcsak ismeretek 

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

eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására 

– különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek 

biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek 

biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.  

A szakiskolák középiskolájának kerettantervét nappali, esti és levelező munkarend 

mellett bármely más munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a feltételei 

rendelkezésre állnak, illetve amelyet a Köznevelési törvény lehetővé tesz. 

 

Tantárgyak és óraszámok 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

I. (11.) 

Esti tagozat 

II. (12.) 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 3 3 

Idegen nyelv 6 6 3 3 

Matematika 6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 5 3 3 

Természetismeret 2  1  

Informatika 2 2 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 – – 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1   

Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 18 18 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  
 

A szakiskolások középiskolája 11−12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek 

nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi, hogy 

ezek a tanulók sikeresen elvégezték a szakiskolát. Ugyanakkor a szakképzésben a szakmára 

való felkészítés a domináns, és a közismereti képzés csak alapozó jellegű. A közismereti 

program szándéka szerint kialakítja az érettségi anyag elsajátításához szükséges képességeket, 

készségeket, attitűdöket. Vagyis az érettségire felkészítő képzésben erre kell alapozni, ezért 

lehet a két évre összesűrített programot elsajátítani.  

A kerettanterv legfontosabb célja, hogy célzottan felkészítsen a sikeres érettségi 

vizsgára, az ehhez szükséges ismeretek, készségek, képességek elsajátításával. A különböző 

tudással érkezőket felzárkóztassa, és mindenkit eljuttasson az érettségihez elégséges 

minimumig, illetve lehetőleg annál is tovább. Mégpedig rendkívül koncentráltan, hiszen csak 

két év van a felkészülésre. A kerettanterv nagyon erősen épít a motiváltságra és az otthoni, 

önálló munkára. Ezzel a sikeres későbbi élet megalapozását és az élethosszig tartó tanulásra 

való felkészülést is segíti. A munkaerőpiacon sokkal jobb helyzetbe kerülnek a sikeres érettségit 

tett tanulók, és nemcsak a bizonyítvány, de a nagyobb tudás, a szükséges kommunikációs, 

szociális készségek és képességek megléte miatt is. Ennek belátása a legfontosabb motiváló erő 

lehet a sokszor nehéz, nagy hiányosságokat bepótolni hivatott, és komoly elvárásoknak 

megfelelő munkában. 

A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái fejlesztik a 

kommunikációs és a tanulási képességeket. Segítik a tanulókat életvitelük javításában, és a 

világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésében. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

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

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

eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ezért törekszik a műveltség elvontabb, elméleti és konkrétabb, gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására 

− különös tekintettel az érettségire, esetleg a felsőfokú továbbtanulás vagy a szakmatanulás 

lehetőségeinek biztosítására. Hangsúly kap a problémamegoldó és a kreatív gondolkodás, ezzel 

párhuzamosan a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeit is biztosítja.  

A képzés fontos területe a magyar nyelv és irodalom, hiszen az itt kialakított készségek 

és képességek, az e tárgyban megszerzett nyelvi, kommunikációs és műveltségbeli tudás 

nagyban segíti a többi tárgy tanulását, a sikeres vizsgák letételét. Fontos, hogy a tanulók 

számára világossá váljon, hogy az irodalmi (és a nyelvtani) ismeretek nemcsak az emberi 

kultúra fontos részei, hanem saját mindennapi életükben, emberi kapcsolataikban, 

konfliktusokban való eligazodásban is segítséget jelenthetnek.  

Ki kell alakítani a tanulókban az irodalom iránti igényességet, az iskola befejezése utáni 

önművelés igényét. Ezekkel összhangban képessé kell tenni őket az irodalmi alkotások elemző 

(esetleg kritikus) befogadására, a magyar és világirodalmi alkotások megbecsülésére, valamint 

az ezekkel kapcsolatos véleményeik szabatos megfogalmazására mind írásban, mind szóban. 

Fontos, hogy a véleményekben a személyességen túl az irodalomelméleti, -történeti 

tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vélemény megformáltságának 

színvonala minél magasabb legyen. 

A kerettanterv teljes mértékben épít a 9−12. osztály magyar nyelv és irodalom 

kerettantervére (hiszen az érettségi követelmények minden képzési típusban és életkorban 

ugyanazok), ugyanakkor tekintetbe veszi, hogy ezeknek a tanulóknak eltérő életkoruk, 

élettapasztalataik vannak, illetve figyelembe veszi a két évre rövidült képzési időt. Ez a 

tananyag kiválasztásában és hangsúlyaiban is megjelenik, illetve igazodik a három képzési 

forma eltérő órakereteihez. Ugyanakkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 

mindhárom képzési formában ugyanazok az érettségi követelmények, vagyis a tananyag 
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ugyanaz.Amiben eltérés van, az az órán elvégezhető anyag, és az otthoni munka aránya. 

Legfontosabb cél tehát a sikeres érettségi vizsga; a tantervet, az anyagok szelektálását a 

vizsgakövetelményekhez igazítottuk.  

A tematikai egységeknél az óraszámoknál elkülönítjük az esti (E) és a levelező (L) 

forma óraszámait, mindkettő esetében építeni kell az otthoni kiegészítő felkészülésre. 

Alapvetően ez azt jelenti, hogy az általános ismeretek átadása, illetve a műelemzés zajlik órai 

keretben, ezek elmélyítése, részletes információkkal való kiegészítése tanórán kívül, önálló 

felkészülés során történik. 

A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Az óraszámokat az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

 

Tantárgyak 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

I. (11.) 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 3 3 

nyelvtan/ 

kommunikáció 
2 2 1 1 

irodalom 4 4 2 2 

Éves óraszám nyelvtan 

(ebből a tematikai 

egységekhez kötött) 

72 (65) 62 (56) 36 (32) 31 (28) 

Éves óraszám irodalom 

(ebből a tematikai 

egységekhez kötött) 

144 (130) 124 (112) 72 (65) 62 (56) 

Szabad órakeret magyar 

nyelv és irodalomból: 
19+2* 18 9+2 9 

*A szabad órakeret a 11. évfolyam esetén a  be- és kimeneti mérések óraszámait is tartalmazza.. 

 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a 

nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók birtokolják a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok gyakorlati alkalmazására. Így segítve és 

megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros 

összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és 

igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy 

önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a 

különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. A szövegek önálló 

megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az 

alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból 

fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves 

egységben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. 

Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi 

megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák 

megismerését. E feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítás akkor tölti be, ha hiteles kérdések 

és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál 
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a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati 

felismeréseire egyaránt.  

A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a 

kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti 

különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, 

az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye.  

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése 

és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő 

megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a 

képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik 

a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat.  

Fontos, hogy az irodalomtanítás megőrizze az élményszerűséget, a főként felnőtt korú 

tanulók számára lehetőség nyíljon a saját élethelyzeteik és az irodalmi művekben felmerülő 

helyzetek, erkölcsi kérdések közötti kapcsolatok kifejtésére, megfogalmazására. 

Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényesül.Az 

érvelés, a vita tanításában-tanulásában is motiváló ereje van, ha össztársadalmi érdekeltségű, 

ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákat érintünk. Az irodalmi olvasmányok 

az ember és a természet sokféle viszonyát mutatják be, ezek megbeszélése, tanulmányozása 

hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony kialakításához. A 

kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a szövegértés. Több nyelvi 

témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az 

információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére.  

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló 

térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel 

alakítja az anyanyelvi kultúrát és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális 

kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a 

könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta 

lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő 

információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, 

az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és 

alkalmazása.  

A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a 

tananyagot (Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és 

dráma, Irodalom és kultúra) –, a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek 

sorrendjének megállapításához. Az egyes anyagrészeknél figyelemmel kell lenni a csoport 

felkészültségére, előzetes ismereteire, és nem biztos, hogy mindig a legmagasabb elvárásoknak 

megfelelően kell elvégezni az anyagot, érdemes a minimális és a maximális követelmények 

között az alkalmas szintet, mélységet megkeresni, ügyelve az érettségi vizsgához szükséges 

ismeretekre, fogalmakra, készségekre, képességekre. Ezek minimális mennyiségét az anyag 

általában jelzi. 

 

 

11. évfolyam 

 

A 11. évfolyamra érkező diákok rendkívül különböző tudással rendelkeznek. Vagyis úgy kell 

haladni, hogy a felzárkóztatást, a közös szintre hozást is meg kell oldani. Nagyon fontos a 

motiváció fenntartása, illetve annak tudatosítása, hogy a tananyag olyan tudást ad, amelyet 

használni tudnak életbeli sikerességükhöz. A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv 

megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak, 
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szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának 

bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, 

olvasható írás, biztos, problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési 

képességek folyamatos differenciálása és mélyítése, amely magában foglalja a különféle nyelvi 

szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító szerepükre 

való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a 

beszélgetésen át az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe különféle 

hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő), különféle hordozókon közzétett szövegek olvasása, illetve megértésének, 

értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével összefüggő, azt megelőző, 

illetve kísérő feladat az önálló jegyzet- és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatos saját véleménymegfogalmaztatásaszóban és írásban. 

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-

társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a 

beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás 

kialakítása; hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése; a 

hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és célokkal, a 

beszédpartnerek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, azonosítása.  

Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, 

nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismereteik önálló 

alkalmazására a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megértésében. Cél az önálló 

kézikönyvhasználat mellett a biztos helyesírás elsajátítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének 

része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási 

problémák megnevezésére, a hibák önálló javítására. 

Cél a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani 

ismeretek alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek 

értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut 

oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes – írott, audiovizuális, digitális 

környezetben megjelenő– szövegek jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs 

szándékok, technikák felfedezésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, 

jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) szövegalkotásra 

e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének 

teljesebb megértésére.  

Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott, 

különböző korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 

formai megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert 

korszakok, művek máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák 

felidézésére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni tudják, például szövegek kapcsolatának és 

különbségének felismerésében, értelmezésében (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, 

utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése). A 

gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert 

formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a 

kreatív írásban.  

A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés 

egy-egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. beszámoló, 

ismertetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó és képi) 

információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és felhasználására. 

Mind a magyar nyelv, mind az irodalomtanítás feladata az információ-felhasználás normáinak 

(pl. a források megjelölése, idézés) közvetítése. Elvárható önálló műelemzés készítése adott 

szempont/ok szerint. 
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Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 2 óra 

 Bemeneti és kimeneti mérés 11. évfolyamon. 

 

Magyar nyelv  
 

Tematikai egység Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 7 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, törekvés 

az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megértése, reprodukálása, 

utasítások megfelelő követése, a kommunikációs partner szóbeli 

közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs kapcsolatfelvételi 

formák ismerete és alkalmazása: köszönés, bemutatkozás, megszólítás, 

kérdezés, kérés stb. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). A 

szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak érdekében, 

hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló képes legyen a 

verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, 

tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a különböző szövegek 

megértésére, elemzésére, illetve kritikai feldolgozására a kommunikációs 

helyzet tér, idő és résztvevői szerepeinek (kontextus) megfelelően. A 

beszéd zenei eszközeinek, nem verbális kommunikáció elemeinek értő 

használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- és 

beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek, a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői szerepek 

(kontextus) megfigyelése. 

A kommunikáció kontextusának megértése, a célok maghatározásával a megfelelő kommunikációs 

eszközök kiválasztása. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: az élőszó 

zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása különféle kommunikációs 

helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a tömegkommunikációban. A 

kulturális kontextus megfigyelése, megértése. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az üzenetek 

manipulatív szándékának felismerése. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi és képi 

kifejezési formái. Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 

Iskolai és munkahelyi környezet beszédszituációi (állásinterjú, érdekérvényesítés, bemutatkozás 

stb.).A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő beszédhelyzetekben való 

jártásság, érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat, bíróság stb.). 

Kulcsfogalmak/fogal

mak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, üzenet, 

zaj, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, metanyelvi, 

esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), nem nyelvi jel 

(tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, emblémák), 

tömegkommunikáció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 

ismertetés, ajánlás). 
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Tematikai egység Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 7 óra 

Előzetes tudás 

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani 

ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli 

szövegalkotás folyamatában.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és mássalhangzók 

rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése. 

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji 

rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli 

viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok 

felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és 

összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, 

rendszerező áttekintése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött morféma, 

szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. 

 

Tematikaiegység Szövegértés, szövegalkotás 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 
Olvasási stratégiák alkalmazása különböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika 

kialakítása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek alkotásának 

képessége. Azon szövegtípusok gyakorlása, amelyekkel találkoztak már, 

illetve találkozni fognak (bank, hivatal stb.). 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző témájú 

és típusú esszé írásakor. 
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A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, 

internetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának vizsgálata. A 

szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtési technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és szöveg-

feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, adekvát 

alkalmazásuk. 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek megismerése, hivatalos 

szövegek alkotásának képessége. 

Hivatali és vizsgaszituációknak megfelelő verbális viselkedés normáinak azonosítása, gyakorlása. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, az idézés szabályai. 

Az esszé és a tanulmány műfaji különbségei, az esszé jellemzői, az esszéírás folyamata. 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének, közlési szándékának 

megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés, álláshirdetés.) A 

hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott dokumentumok, nyomtatványok 

megértése (banki, orvosi, önkormányzati, jogi). 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. fórum, blogbejegyzés írása, online regisztráció). 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen (önéletrajz, közösségi 

média). Az interneten való kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi oldalak, chat, 

regisztráció stb.). A munkahelyek által igényelt dokumentumtípusok elkészítése (önéletrajz, 

motivációs levél). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény, esszé, értekezés, tanulmány.  

 

Tematikai egység Helyesírási ismeretek 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 
Az alapvető helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek 

adekvát használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok használata az iskolai és a 

mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

helyesírási alapelvek, nyelvi norma. 
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Tematikai egység A szöveg 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség hétköznapi szintje. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása.  

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a 

gyakorlatban. A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem 

összetevőinek megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése 

a legjellemzőbb szövegtípusokon. A szövegelemző képességek 

fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak 

megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és az írott szövegek 

szerepe, eltérő jegyei.  

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint. A 

legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői.  

A nyomtatott és az internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 

megfigyelése, megnevezése.  

Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása. 

A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szövegmondat, bekezdés, 

tömb, szakasz. Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, 

szövegfókusz, kulcsszó, cím). Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 

Elektronikus; spontán, tervezett). Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

Tematikaiegység Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret 

N: 7 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, nyelvi magatartás, nyelvi 

norma. 

A 

tantárgyhoz(műveltségt

erülethez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a 

konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust 

befolyásolja a beszélő, a kommunikációs helyzet, a 

megnyilatkozás célja.  
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A megismert jelentéstani, stilisztikai, szövegtani jelenségek 

felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet 

nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, 

stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, 

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). Stílusréteg (társalgási, tudományos, 

publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi). Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett 

költői kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni 

szóalkotás. 

 

Tematikai egység Jelentéstan 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 

Szókincs, világismeret. Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon 

értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott szövegalkotásban. 

Közmondások, szólások jelentésének és eredeti funkciójának 

ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése.  

A 

tantárgyhoz(műveltségt

erülethez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése 

különböző beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést 

meghatározó tényezők felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása 

közötti összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati 

körének megfigyelése, értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek.  

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában.  

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak 

használata. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés. Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 
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Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés. 

 

Irodalom 

 

Tematikai egység Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Irodalmi, filmes, zenei és képzőművészeti élmények. 

A tantárgyhoz(művelt-

ségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az elemző- és értelmező olvasás segíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést. Annak felismertetése, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények és a 

tapasztalatszerzés forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény 

erősítése. Olyan ismeretek, szempontrendszerek közvetítése, 

amelyek segítségével viszonyulni tudnak a műalkotásokhoz. 

Fogalmi keret felvázolása a műelemzéshez, művészeti, műnem, 

műfaj alapvető kérdései, az egyes művészeti ágak elkülönítése, 

jellemzőik megfigyelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Nyelv, szépség, humor kérdései a művészetekben és az irodalomban.  

Jelek, jelrendszerek hasonlósága és különbözősége a művészetekben és a világban. 

Valóság és a képzelet összefüggései a műalkotásokban. 

A tér és az idő mint komponáló eszközrendszer. Tér az irodalomban, idő a képzőművészetben. 

A „termékeny pillanat” problémája. 

Rész és egész, ok és okozat szerepe a műalkotásokban és a világban. Az irodalmi nyelv 

teremtő ereje. 

Szerző, mű, befogadó viszonya és egymásra való hatása többféle művészeti alkotásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, szépség, humor, valóság, képzelet, fikció, rész, egész, ok, okozat, 

szerző, mű, befogadó, megértés, művészeti ágak, műnemek. 

 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika 

és líra, római irodalom 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Epikai és lírai művek. Elbeszélés és történet. Zeneiség, ritmus. 

Költői képek típusai.  

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák 

megismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása 

révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi 

alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok 

befogadása, értelmezése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a görög lírából és  prózaepikából. A 

szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.  

Szemelvények a római lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy műve. A római 

irodalom jellemző műfajai. 

Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  

− felismer és azonosít alapvető emberi magatartásformákat mitológiai történetekben és 

eposzokban;  

− véleményezi a horatiusi életelvek érvényességét;  

− megismer irodalmi alapformákat, műfajokat és motívumokat;  

− elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat; 

− felismeri a görög és római kultúra máig tartó hatását. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula, 

archetípus, toposz. 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és 

dráma 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, konfliktus. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 

értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az antik görög színház jellemzői. 

Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a drámatörténetre.  

A tanuló 

− képes dialogikus mű olvasására, befogadására, értelmezésére, egy drámarészlet 

előadására; 

− felismer különféle magatartásformákat, konfliktusokat, értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek elemzésével, értékelésével fejlődik erkölcsi érzéke; 

− pontosítja a katarzis fogalmát; felismeri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak; 

− képes a műről szóló vélemények kritikus befogadására.  

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis. 
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Tematikai egység Világirodalom – Biblia 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása.Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szemelvények az Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön, Bábel tornya, József története, Mózes és a 

tízparancsolat, próféták, Jónás története, zsoltárok). 

Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az 

irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy 

részlete). 

A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos kultúrában (pl. 

szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban). 

A tanuló 

− megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat, motívumokat; 

− tudja néhány közkeletű bibliai szólás, állandósult kifejezés eredetét és jelentését; 

− ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok (karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tartalmát; 

− tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok továbbélését a kultúrában;  

− ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai irodalomra és művészetre. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 

században (reneszánsz) 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Kötet, rím, rímképlet, lírai én, novella, reneszánsz. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 

magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 

fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás 

problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése 

(novella, szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szemelvények a 14–16. századi európai reneszánsz irodalomból. Az itáliai kora reneszánsz 

irodalomból: Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), Boccaccio: Dekameron (egy novella).  

A tanuló 

− tudatosítja a legfontosabb reneszánsz eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat; 

− Petrarca és Boccaccio néhány műve alapján megismerkedik a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival (kettősségek: tudós humanizmus és személyes élményanyag, 

illetve a szórakoztatás szándéka);  

− pontosítja ismereteit műelemzés alapján a novella műfajáról; felismeri a szonettformát. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  
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Tematikai egység Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 1 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi 

emlékeinek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori 

írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének 

tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés;Ómagyar Mária-

siralom. 

A tanuló 

− értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos emlékeit (kötelező művek: HB; 

ÓMS); 

− megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait; 

− tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét.  

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 

 

Tematikai egység Janus Pannonius portréja 

Órakeret 

N: 3 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Időmértékes verselés.  

Nyelvemlékek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű 

néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése.  

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: 

fogalmak változó jelentésének megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség):Pannónia dicsérete. 

Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról,Búcsú Váradtól). 

A tanuló 

− megismeri egy humanista alkotó portréját, költői és emberi szerepvállalását; személyes 

élményanyagának költészetformáló szerepét;  

− tudatosítja, értékeli az életmű néhány fontos témáját, a lírai alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, búcsúzás, betegség, katonáskodás, test és lélek);  

− megismeri néhány fogalom változó jelentését (pl. elégia, epigramma).  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás.  

 

Tematikai egység Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás Ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 

felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers 

megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, 

értelmezései: végvári élet, költő-lét. 
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Balassi Bálint-portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek, 

ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a 

Balassi-strófa azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és formai jellemzője. 

Egy katonaének (kompozíció, értékrend). 

Legalább további két mű értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet). 

Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű kompozíció). 

A tanuló  

− megismeri az alkotó költői portréját és magatartását (az életmű 3-4 darabja nyomán); 

− tudatosítja az életmű megközelítési problémáit; 

− megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers fogalmát; 

− tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, felismeri a Balassi-strófát.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa. 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–

17. században, és Shakespeare 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia.  

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése. 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. 

Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 

A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése 

(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és 

dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet 

befogadása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az angol színház a 16–17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Shakespeare egy drámája (Hamlet / esetleg Romeo és Júlia vagy más, választott mű).  

A tanuló 

− ismer néhány Shakespeare-témát, szállóigét; 

− képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy monológ/részlete; 

− megérti a befogadói elvárások (korabeli közönség) és a dramaturgia összefüggését; 

− lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét); 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 

verse. 
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Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős 

megítélése.Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és 

változatainak megértése. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű 

részletes elemzése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

értékelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és komédia. 

A francia színház a 17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más műve). A komikum megjelenési formái. 

A tanuló 

− felismeri a klasszicista normatív esztétika sajátosságait (műfaji hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggését;  

− megérti a komikum műfajformáló minőségét és változatait (helyzet- és jellemkomikum); 

− képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy részlet; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

Tematikai egység Látásmód – Zrínyi Miklós 

Órakeret 

N: 3 óra 

E: 1 óra 

Előzetes tudás Eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A 

hazához való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek 

elfogadása. 

A barokk alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítása, 

megnevezése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének 

támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Magyar barokk irodalom.  

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény /a főhős mint Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  

− felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi művekben és más művészeti ágakban is, 

összhangban az irodalommal;  

− megismeri világképek és műfajok, poétikai / retorikai megoldások összefüggését; 

− tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok 

különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény).  
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat. 

 

Tematikai egység Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, regény. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, 

élethelyzeteknek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az 

erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 

szabadság eszményének különböző megközelítései. Az 

eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat 

kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. 

Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus (érzékenység), rokokó. 

Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

− megkülönbözteti az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáit;  

− megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, műfaj, tematika néhány összefüggését az 

európai irodalmakból vett egyes szemelvények alapján;  

− műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe egy-egy művének /részletének ismerete. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem). 

 

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének 

néhány jellemzője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és 

közösség problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, 

parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló 

törekvések megbecsülése. 

A nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt (a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi 

formák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete). 

A felvilágosodás korának irodalma.  
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Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága (legalább egy 

epigrammája). 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és stiláris sokszínűsége: A 

Reményhez,A tihanyi Ekhóhoz ésmég legalább egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A közelítő tél, 

A magyarokhoz I. és legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, továbbélése a későbbi magyar költészetben.  

A tanuló 

− ismeri Kazinczy tevékenységét; a magyar felvilágosodás időszakának, irodalmi életének 

néhány sajátosságát;  

− tudatosítja a nyelvújítási mozgalom jelentőségét;  

− tisztában van Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; felismer jellemző stílusirányzatokat, 

műfajokat, verstípusokat és versformákat;  

− műismereti minimuma: Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részlet), Kazinczy Ferenc 

egy epigrammája; Bessenyei György egy értekező prózai részlete; Csokonai Vitéz Mihály: 

A Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A 

magyarokhoz I. és egy mű.  

− Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik legalább 3-4 alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, 

időszembesítő verstípus.  

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század 

első felében (romantika és realizmus) 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság 

viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, 

eszmei és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai elvek, művészi szabadság, stílus- és 

formajegyek; ironikus látásmód, groteszk minőség).  

Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, bűnügyi történet, drámai költemény, verses 

regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és karrierista hősök, hivatalnokok) megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű művekben. 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból. A választott 

szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek.  

A tanuló  

− felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as években (klasszika, romantika, 

realizmus tendenciái) és a romantika korstílus-jellegét, jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatását; 

− műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol kiválasztott műveinek /műrészleteinek ismerete; 
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− képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a közös 

értelmezés után;  

− alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény. 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet –  

Katona József: Bánk bán 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia. A tragikus hős összeomlása. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben.  

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A 

„nemzeti dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus 

értékelése. 

Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, 

„megoldás”). Érvelő képesség: álláspontok megismerése, 

összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés. Pl.  

− magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések;  

− a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő megítélésének változatai; 

− felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás szerepe). 

A tanuló 

− ismeri a magyar színház történetének néhány sajátosságát (az állandó magyar színház 

hiányát, törekvéseket a létrehozására); 

− képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait (problematika, drámai szerkezet és nyelv, 

sajátos lezárás, „megoldás”); 

− memoriter: részlet(ek) a műből; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 

kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 

egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A 

reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és 

Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, 

jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében. A reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors. Hymnus és még 

egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatumvanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és / vagy aParainesisrészlete). 

 

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó és még egy-két lírai alkotás(pl. Késő vágy; Gondolatok a 

könyvtárban; Az emberek, A vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével 

(pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai 

költemény).  

A tanuló 

− ismeri a magyar irodalom néhány sajátosságát a 19. század első felében;  

− felismeri a reformkor-nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmát, szerepét és 

jelentőségét; 

− tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

− műismereti minimuma: Kölcsey: Hymnus, Huszt és még egy lírai mű, egy értekező prózai 

részlet; Vörösmarty: Szózat, Előszó és még egy-két lírai mű, valamint a Csongor és Tünde; 

memoriterek; 

− Kölcsey és Vörösmarty kapcsán alkalmassá válik legalább négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

Tematikai egység Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény.  

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző 

témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 

megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 

befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására, Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség. 

Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, 

helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 

változatossága;  

A puszta, télen;A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén, és 

még legalább három-négy lírai alkotás elemző feldolgozása.  

Verses epika (pl. A helység kalapácsamint eposzparódia;és/vagy Az apostol.) 

A tanuló 
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− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

− tisztában van a romantikus korstílus és a népiesség stílustendenciájának együtthatásával;  

− műelemzések során megismeri Petőfi jellemző témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit; megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. humor és irónia);  

− képes önálló műértelmezés megfogalmazására; 

− műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti dal ; János vitéz; A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén és még három-négy mű és 

memoriterek;  

− képessé válik Petőfi életművének bemutatására (legalább 10–12 lírai és 1–2 verses epikai 

alkotás alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

Tematikai egység Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás Romantika, romantikus ábrázolásmód;a romantika és a népiesség. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Jókai-regényekben felmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-

közösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek 

konfliktusai. Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 

véleménykifejtésre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az életművében;  

regényírói művészetének sajátosságai a romantikus prózaepika jegyében.  

Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más regényének) elemző értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel, pl.: a romantika megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, hangnemi és motivikus összetettség. 

A tanuló 

− ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának jellemzőit;  

− felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatait;  

− műismereti minimuma: egy regénye (pl. Az arany ember,Egy magyar nábob, 

Feketegyémántok);  

− egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli tétel keretében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 

anekdota. 
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Tematikai egység Életmű – Arany János 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, 

ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező 

tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; 

kapcsolat Petőfivel. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések 

felvetése és értelmezése. Arany költői szerepének, költészete 

jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző 

lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány 

verses epikai alkotása.  

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző 

alkotások. (Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két-három lírai alkotás.) 

A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a két 

balladakorszak alkotásaiban (A walesi bárdok és még legalább 1–2 ballada). 

A Toldi estéje elemző bemutatása.  

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

− műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit és néhány verses epikai alkotását;  

− képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására; a Toldi és a 

Toldi estéje néhány szempontú összevetésére; 

− műismereti minimuma: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör, 

további egy-két ballada; Toldi estéje; Letészem a lantot, Epilogus és még két-három lírai 

alkotás (memoriterek is); 

− képessé válik Arany életművének bemutatására (legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada és a 

Toldi és a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés).  

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az 

ember tragédiája 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji 

kevertsége. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, 

hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember 

életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 

támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, 

bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás 
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egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés 

többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Madách Imre: Az ember tragédiája – sok szempontú műértelmezés. 

A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontú/lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat).  

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus). 

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében. 

A tanuló 

− megismeri a drámai költemény műfaji változatának jellemzőit (filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hőseit; értelmezi a művet (lehetőleg többféle megközelítésből);  

− műismereti minimuma: a Tragédia (házi olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált sorok; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus. 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után(19. század második fele) 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok). 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 

folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista 

stílusirányzat jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi 

alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemző jegyeinek 

felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás). 

A tanuló  

− felismeri a romantika és realizmus együtthatását, folytonosságát az epikában; értelmezi a 

realista és naturalista stílusirányzat jellemzőit;  

− megismeri az impresszionista és (pre)szimbolista európai líra néhány sajátosságát; 

− képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a közös 

értelmezés után; néhány lírai alkotás értelmezésére;  

− műismeret: néhány mű/részlet pl. Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből;  

− alkalmassá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers. 
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Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péteresernyője). 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, 

család, férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és 

bűnhődés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő 

művekben. Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes 

emberi kérdések felvetését is jelentheti. Mikszáth alkotói 

portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 

megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A 19. század második felének irodalmi jellemzői – Vajda János. 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás). 

A tanuló 

− tisztában van a 19. század második fele magyar irodalmának sajátosságaival; 

− ismeri Mikszáth helyét a magyar prózairodalom (regény és novella) történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, saját 

álláspont kifejtésére, és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;  

− műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi olvasmány) és 

két novellája; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

11.évfolyam 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza 

a művelt köznyelv nyelvhelyességi normáit. Képes a 

beszédhelyzetnek, témának, célnak, közönségnek megfelelő szóbeli és 

írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Képes használni a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai 

technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, 

hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen 

tudjon élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a 

tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és 

vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes 

szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 

értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 

műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, 

motivációkat, magatartásformákat. 
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Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes egyszerűbb értekezés (kisértekezés) 

készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal 

összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, 

problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. 

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló felismerésére, a tanultak 

tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 

újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 

művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatására, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű, 

lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 

eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 

12. évfolyam 

 

A magyar nyelvi képzés alapvető és elsődleges célja a felkészülés az érettségire. Ezért az 

ismeretek elosztása, rendszerezése, arányainak meghatározása az érettségi 

vizsgakövetelmények alapján történik. Minden ennek rendelődik alá. Alapvető feladat a 

szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, 

retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különféle műfajú, témájú és 

megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek értelmezésében, szerkezeti és 

stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára; a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, 

az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák 

használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok 

felfedezése, értelmezése, kezelési módok keresése.  

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás 

növelése, ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji 

jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök 

használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a 

tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, 

alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását 

megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb felkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 
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anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítésére. 

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a 

magyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban 

és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével felkészül az érettségire és a 

továbbtanulásra.  

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. 

A műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, 

megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és 

regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének 

megértése.  

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység a 

művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; 

nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző 

nézőpontból, illetve különféle címzetteknek;önálló műelemzés készítése közösen fel nem 

dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Az érvelő 

képességet, a szociális kompetenciát, valamint az erkölcsi gondolkodás fejlesztését is támogatja 

a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, 

megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), 

személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány 

szerző és mű utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs 

irodalomban, más művészeti ágakban.  

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek 

befogadásában, megértésében, valamint a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a 

magyar és az európai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E 

témakörben is kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például 

antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a 

televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két 

tipikus írott, digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez 

tartozik az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, 

rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, 

megzenésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás); az 

adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs magas 

művészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, 

vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak 

bemutatása, kultuszalkotások megismerése). 
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Magyar nyelv 
 

Tematikai egység Kommunikáció 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A különböző kommunikációsszíntereknek és helyzeteknek megfelelő 

nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek által 

megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék felismerése, 

megfelelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány 

taktika elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, az ott elvárt kommunikációs 

normák felismerése, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztésikövetelmények 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is.  

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az internetes 

felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának felismerése. 

A vizsgaszituáció (érettségi, munkahelyi megmérettetés) összetevőinek megértése, a célok, 

elvárások azonosítása, normák felismerése, sikerességhez vezető stratégiák, 

magatartásmódok, kommunikációs formák azonosítása, gyakorlása (verbális és nem verbális 

egyaránt). 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. Elvárás. Megfelelés. 

 

Tematikai egység Retorika 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. 

Kulturált véleménynyilvánítás.  

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A klasszikus retorika alapfogalmai. 

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése.  

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a retorikai eszközök 

használatával, a fontosságuk tudatosításával. Célzott felkészülés az 

írásbeli érettségire: érvelő fogalmazás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. Felkészülés az érettségi feleletre. Felkészülés 

állásinterjúra. A hatásos előadásmód eszközei. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben.  

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 

törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés, elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 

kitekintés).Érv, tétel, bizonyítás, összekötő elem. Érvelés, indukció, 

dedukció. 

 

Tematikai egység Általános nyelvészeti ismeretek 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 6 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, 

összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról. 

Elméleti felkészülés az érettségire. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. A kommunikáció univerzális 

jellege. Jelek, jeltípusok. Nyelvi identitás. Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, 

jelnyelvek. Felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti rendezése). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv, jeltípusok. 

 

Tematikai egység Pragmatikai ismeretek 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A sikeres nyelvhasználat: a nyelv működésének, a 

nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző kontextusokban, 

különböző cél elérésére. Annak megtapasztalása, hogy az emberek 

hogyan képesek a nyelvi szöveg által közvetített jelentésen túl is 

hatni, befolyásolni partnerüket, hogyan képesek 

megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani.A kulturált 

nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak 

megfigyelése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a vizsga kommunikációs és 

nyelvhasználati sikerességi feltételei: a kulturált nyelvi viselkedés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek, a különféle beszédaktusok 

szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 

használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Megnyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). Deixis. Együttműködési elv 

(mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

 

  



 

1108 

 

Tematikai egység Szövegalkotás 
Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő szövegalkotás.  

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi 

jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, 

címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök alkalmazása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 

elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése.  

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert 

szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban 

történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. Felkészülés az írásbeli 

érettségire: az esszéírásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Lényegre törő, világos felépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, 

multimédiás kiegészítésekkel). Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 

lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének 

figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 

 

Tematikai egység Nyelv és társadalom 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, 

nyelvi tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A 

tantárgyhoz(műveltségt

erülethez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és 

véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről 

(nyelvvédelem és nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet 

nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint 

nyelvjárási szövegek jellemzőinek megfigyelése. 

Elméleti felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti 

rendezése). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata.  

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma. 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, 

szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk. 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a 

regionális köznyelv jellemzői. 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. Nyelvváltozat. Nyelvjárás, regionális 

köznyelv, tájszó. Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. Szleng, 

argó. 
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Tematikai egység Nyelvtörténet 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 

alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 

nyelvjárások.  

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről 

a világ nyelvei között. Elméleti felkészülés az érettségire (az 

ismeretek tételek szerinti rendezése). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának 

bizonyítékai, története, kutatói.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 

megismerése, használata.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 

A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai és 

szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Nyelvemlék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 

Irodalom 
 

Tematikai egység Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 

magyar irodalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség 

irányainak összevetése, konfliktusai. Annak felismerése, hogy a 

magyar kultúra sokszínű törekvések együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; 

a korban megismertetett stílusirányzatok néhány jellemzőjének 

azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne 

tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések. 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés, 

legalább egy műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai 

lagzi).  

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, 

Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek visszakeresése, 

hivatkozása. 

A tanuló 
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− felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a nemzedék-

korszakolást későbbi tanulmányai során;  

− tudja a korban megismert stílusirányzatok néhány jellemzőjét; 

− műismereti minimuma: Juhász Gyula egy műve, Tóth Árpád egy-két műve.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

Tematikai egység Életmű – Ady Endre 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 8 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez 

kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A 

hazaszeretet és haladás kérdései.  

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői 

szerepe, költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady 

jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 

megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a 

művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Ady Endre életműve. Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció 

szándéka. Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása. 

Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, Ahalottak 

élén), témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar) alapján.  

Jellemző alkotásainak értelmezése (A Sion-hegy alatt;Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út 

az éjszakában és még 4-5 mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz;A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral;Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés egy 

nyár-éjszakára stb., esetleg egy-egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

− tisztában van a 20. század eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás 

szándékával; 

− műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési módszereit, lírai témáit, 

motívumait, poétikai megoldásait; 

− képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 

− műismereti minimuma: A Sion-hegy alatt;Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az 

éjszakában és még 4-5 mű;  

− képessé válik az Ady-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 10 lírai alkotás alapján); 

a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 
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Tematikai egység Portré – Móricz Zsigmond 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár 

vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A 

tantárgyhoz(műveltségt

erülethez) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, 

alkotásmódja jellemzőinek megismerése; felkészítés önálló 

novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, 

elbeszélés, történeti példázat, idill-típusú regény stb.).  

Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 

elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás).  

A tanuló  

− ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében; alkotásmódjának jellemzőit;  

− képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont kifejtésére és 

adott szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések megfogalmazására);  

− műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és egy novellája; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

 

Tematikai egység 
Avantgárd irányzatok a világirodalomban –  

a magyar avantgárd 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 

irodalomban. A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének, 

esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány alkotó, néhány irodalmi alkotás (pl. 

Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 

A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák Lajos szerepe (egy-két 

művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...). 

A tanuló 

− megismeri a 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, programok 

szándékait, esztétikai elveit, poétikai megoldásait;  

− a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 7 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból 

fakadó szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 

összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős 

darab értelmezése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kosztolányi Dezső életműve.  

Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok (pl. A szegény kisgyermek 

panaszai); Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák;legalább 4 lírai alkotás, 

köztük: Hajnali részegség, Halotti beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák). 

Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika. 

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Kosztolányi helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; írásművészetének jellegét;  

− tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével; 

− műelemzések során megismeri Kosztolányi jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait; 

kis- és nagyepikájának néhány jelentős darabját;  

− műismereti minimuma: Kosztolányi egy regénye és két novellája; lírai alkotásai, Hajnali 

részegség, Halotti beszéd és még egy-két műve (memoriter is); 

− képessé válik a Kosztolányi-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 4 lírai alkotás, 

egy regény, két novella alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

Tematikai egység Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; paródia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 

önértelmezésében.Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: 

Karinthy és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk 

jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, 

összehasonlító elemzések. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy 

fiatalemberrel;Barabbás) és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző/mű és paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik 

út, Ötödik út); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, motívumainak megidézése.  

A tanuló 

− kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz 

nemtartozás); ismerialkotás- és látásmódjuk jellemzőit;  

− képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus befogadására, saját álláspont 

kifejtésére és adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl. novellaelemzések 

megfogalmazására);  

− képessé válik összehasonlító elemzésekre (párnovellák, pl. A jó tanuló felel / Arossz 

tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / Röhög az egész osztály); mű és paródiája 

összevetésére); novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;  

− műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  

 

Tematikai egység Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 7 óra 

Előzetes tudás A Nyugatmint folyóirat és mozgalom. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 

prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. Babits főbb alkotói 

korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Babits Mihály életműve. Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák (pl. pályakezdés; 

világháborúk ideje; kései költészet); életérzések, világkép, értékrend, művészetfelfogás (homo 

moralis); a bölcseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság. 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai. 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és modernség egysége.  

Jellemző lírai tematika, költői magatartás (békevers, pl. Húsvét előtt; aprófétaszerep 

elutasítása vagy vállalása, pl. Mint különös hírmondó); versszerkezetek, hangnemek, formák, 

motívumok gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz és tavasz között);ars poeticus alkotások (pl. A 

lírikus epilógja; Cigány asiralomházban; Csak posta voltál).  

A Jónás könyve mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi összetettség.  

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a magyar irodalom és a 

Nyugat történetében; írásművészetének jellegét;  

− tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével; 

− műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait és a 

Jónás könyvét; 

− képes Babits-művek önálló értelmezésének megfogalmazására;  
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− műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két műve (memoriter 

is) és a Jónás könyve;  

− képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább négy lírai alkotás); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

Tematikai egység Életmű – József Attila 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 9 óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és 

az egyéni lét értelmezése egyszerre van jelen az életműben. Az 

életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot 

alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének jellege.  

Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, 

poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

József Attila életműve. Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák (pl. Tiszta 

szívvel; Tudod, hogy nincs bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas 

Mannüdvözlése). 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); gondolati költészet 1932–1934 

között (pl. Téli éjszaka, Reménytelenül; A város peremén); kései költészet (közéleti, pl. 

Levegőt!; A Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). Versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, formák, témák, 

motívumok (pl. gyermek, éjszaka, külváros, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltások). 

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; írásművészetének jellegét;  

− műelemzések során megismeri József Attila jellemző lírai témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait;  

− képes önálló versértelmezések megfogalmazására;  

− műismereti minimuma: Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve 

(memoriter is); 

− képessé válik az életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 12 lírai alkotás alapján); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 

Tematikai egység Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 

története. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú 

megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Radnóti Miklós portréja. Életút és életmű egysége (haláltudat, munkaszolgálat, lágervers; idill 

és tragikum). A kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és költői magatartásformái 

(jóság, tiltakozás, lázadás, emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, hitvesi 

költészet, pl. Tétova óda, Levél a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében; műveinek formai és stiláris sajátosságai 

(avantgárd, szabad vers, klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még egy mű alapján, pl. Negyedik ecloga). A 

Tajtékos ég és a Bori notesz (pl. Erőltetett menet, Razglednicák). 

A tanuló  

− tisztában van Radnóti életművének jellegével; a költő helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében; Vergilius rá tett hatásával; 

− felismeri jellemző műfajait, versformáit; 

− műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még két műve; 

− Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább 4 alkotásának és a műveiről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

Tematikai egység 
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az 

egyes alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás összevetése. Az önálló olvasóvá válás 

támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a 

választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökzene) néhány darabja alapján. 

Weöres Sándor költészetének tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; 

Magyar etüdök alapján); gondolati költészete; szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché 

szemelvényei).  

Pilinszky János világlátásának tükröződése költészetében; alkotásmódjának, poétikai 

megoldásainak, motívumainak sajátosságai (a Harmadnapon és még egy műve alapján, pl. 

Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, Apokrif stb.).  

Márai Sándor életműve néhány epikus szemelvény alapján (pl. Egy polgárvallomásai; A 

gyertyák csonkig égnek; Napló); esszérészlet (pl. Füves könyv) és lírai alkotás (Halotti beszéd) 

alapján; az emigráns léthelyzet hatása. 

Ottlik Géza: Iskola a határon– sok szempontú regényértelmezés. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

− tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; 
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− műismereti minimum: Szabó Lőrinc egy-két műve, Weöres Sándor egy-két műve; 

Pilinszky János Harmadnapon és még egy műve; 

− választhat: Márai Sándor egy-két alkotása; Ottlik Géza egyik műve;  

− a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

Tematikai egység 
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 

feldolgozására. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-

társadalmi együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában 

szólalhat meg. 

Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy mondat a zsarnokságról és más műve alapján (pl. 

Bartók, Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, l. Puszták népe (vagy részletek).  

Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy egy drámája (pl. II. József; A két Bolyai).  

Nagy László költői világa, alkotásmódja (pl. népiesség, hosszúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) egy-két műve alapján (pl. Himnusz minden időben, Ki viszi 

át a szerelmet; József Attila!;Menyegző). 

Örkény István groteszk látásmódja néhány egyperces novella és/vagy a Tóték alapján. A 

választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

− tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; 

− műismereti minimuma: Illyés Gyula egy műve;  

− továbbá választhat: Németh László egy műve; Örkény István néhány műve; Nagy László 

egy-két műve; esszérészlet Illyés Gyula, Németh László műveiből;  

− a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, portrévers, képvers, groteszk 

látásmód, egyperces novella. 
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Tematikai egység 
Portrék, látásmódok a kortárs 

irodalomból(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a 

körülöttünk levő világ megértését. 

Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás 

támogatása; a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások 

értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. 

A kortárs irodalmi élet több szempontú bemutatása. Az elektronikus 

tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai művekből, esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és színház világa (egy választott mű elemzése). 

Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas: Kertész Imre Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

− tisztában van a kortárs irodalomból választott szerzők életművének jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

− megismeri a kortárs irodalom néhány törekvését, sajátosságát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fogalmát; 

− választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján; 

− értelmez egy kortárs drámai alkotást (lehetőleg megtekinti színházban/felvételről);  

− a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

− legalább egy szerző 2-3 lírai vagy 1-2 epikai művének értelmezése)1980-tól napjainkig). 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

Tematikai egység 
Az irodalom határterületei – a régió kulturális 

hagyományai 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató 

irodalom, slágerszöveg. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az 

irodalmiság változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több 

szempontot érintő megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, 

alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. 

Más kultúrák megismerésének igénye.  

A régió hagyományainak, művészeti életének, emlékeinek 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A szórakoztató irodalom típusai, hatáskeltő eszközei és sajátos műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). Az irodalom filmen; filmes 

feldolgozások. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek. A régió kulturális hagyományai. 

A tanuló 

− tisztában van az irodalmiság változó fogalmával;  

− megérti az ízlés kontextuális függőségét; 
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− alakul igénye és képessége az ízlés önálló fejlesztésére;  

− fejlődik médiatudatossága, esztétikai és művészeti tudatossága;  

− választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei/filmélményei alapján; 

− a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a jelenségekről/művekről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. Régió, regionalitás, 

hagyomány, folklór. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a12. 

évfolyam végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben 

megválasztja a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. 

Alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a 

nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és 

értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.  

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az 

audiovizuális, digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is 

alapozva képes önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, 

audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, 

lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek 

kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 

önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 

értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel.  

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult 

leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 

alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-

tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai 

alapú) szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 

szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel.  

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 

önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 

irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 

képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 

magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 

maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló felismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel rendelkezik a nyelv és társadalom viszonyáról, 

illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi 

műveltségének fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv 

eredetéről, rokonságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar 

nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.  
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Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai 

jellemzőinek megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési 

módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 

motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 

értékelésére.  

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 

véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 

azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 

vélemények megértésére, újrafogalmazására. 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 

műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő 

megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő 

alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 

sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 

korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 

Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerésére és 

értékelésére, az evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. 

Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai 

szempontú értelmezésére, összevetésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező 

szövegmondásra. 
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ANGOL NYELV 
 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel 

(KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. 

A szakiskolák középiskolája oktatási forma résztvevői valós élethelyzeteken alapuló idegen 

nyelvi környezetben, érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül jutnak el a 

KER szerinti A2 szintről a B1 szintre. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek 

együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges 

fejleszteni.  

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet 

játszanak. A tanuló elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív 

készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, kiemelni 

és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban 

megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi egységet 

létrehozni, és különféle kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismernie, hogy a 

nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok 

szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék, és a helyzetnek megfelelő 

hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly 

motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és 

tiszteletben tartsák más népek kultúráját; felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, valamint 

megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak 

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel 

való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más 

tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak.  

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el.  

A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt Közös európai referenciakeret (KER) határoz meg. A nyelvi kompetenciák 

komplex fejlesztéséhez az ajánlott témakörök kínálnak kontextust.  

A szakiskolák középiskolájának a tanulói korábbi nappali rendszerű iskolai oktatásban 

már tanulták az idegen nyelvet, tudásuk nagy valószínűséggel a KER szerinti A2 szint felső 

skáláján mozog, optimális esetben eléri a B1 szint alsó skáláját. Amennyiben a résztvevők 

idegennyelvtudása nem éri el az említett szintet, akkor felzárkóztató, szintre hozó szakasz 

beépítése szükséges. A szintre hozó szakasz hossza lerövidíthető, vagy hosszabbítható. Az 

elvárás, hogy a 11. osztály végére minden tanuló elérje a KER szerinti B1 szintet, hogy 

középiskolai tanulmányaik végén eredményes érettségi vizsgát tegyenek.  
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A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra 

határozza meg. 

 

 
Bemeneti szint 

(11. évf. eleje) 
11. évf. vége 12. évf. 

Első idegen nyelv 
heterogén 

A2 - B1 mínusz 
B1 mínusz B1 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően 

a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az 

íráskészség.  

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a Nat-

ban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több ponton 

érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli és 

írásbeli kommunikáció számos készségeleme kölcsönhatásban van az anyanyelvi 

kommunikációval. A két terület erősítheti egymást, megfelelő módszerekkel az anyanyelv 

használata tudatosabbá válhat. 

A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek megismerése kiemelten 

fontos a szakiskolák középiskolájában, mivel a képzés nappali, esti és levelező tagozatból áll, 

és az utóbbi két képzési formában a tanítási órák száma a nappali munkarendű képzés 

óraszámainál alacsonyabb, amíg a kimeneti követelmény a nappali, az esti és a levelező 

képzésben résztvevők számára is azonos. Az önálló tanulás képességének kialakítása 

nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga érdekében. A hatékony önálló tanulásban segítséget 

nyújt a modern technika, az interneten található autentikus szövegek, a direkt és indirekt 

nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Az internet segítségével a tanulók megtapasztalhatják, 

hogyan tudnak autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly motivációs forrás lehet az 

idegen nyelvű szövegek megértése. Az önálló internetes kutatás bátorítja és elősegíti az 

autonóm tanulás kialakulását, és az informatikai készségeik fejlődését.  

Az önálló tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben megvalósuló 

„egymástól tanulás”. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább fokozzák a 

tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség fejlesztése mindig 

integráltan történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott 

témaköröket az ajánlott óraszámokkal. A témakörök feldolgozásának sorrendjét az 

intézmények – profiljuk és igényeik szerint – helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon 

választható órakerettel a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott óraszámait. 

A 11–12. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővülnek és magasabb nyelvi szinten 

kerülnek feldolgozásra. 

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 11. évfolyam elején 

egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók 

sikeres felzárkóztatását segítő egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a 

szükséges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja 

a folyamatos fejlődést, majd a 11. évet szummatív (minősítő) méréssel zárja le (2 óra). A 12. 

évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek az utolsó megmérettetésre (4 

óra). 
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11–12. évfolyam 

 

A szakiskolák középiskolájában a tanulók a KER szerinti A2 (optimális esetben a B1 mínusz) 

szintről folytatják tanulmányaikat, és haladnak a KER szerinti B1 szint felé. Kiemelt fontosságú 

a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási stratégiák alkalmazása, mivel a tanulóknak a 11. 

évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik 

nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését további tanulmányaik vagy munkájuk 

során, egész életükön át.  

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi tartalmak 

célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 12. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

 

Angol nyelv 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

I. (11.) 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 6 6 3 3 

éves óraszám  

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

216 

(195) 

186 

(168) 

108 

(98) 

93 

(84) 

szabad órakeret 21 18 10 9 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 

11. évf. év eleje 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 2 óra 

 

 

A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges 

egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges 

információkat. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 
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köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 

helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 

történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadása (pl. tünetek 

ismertetése orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 
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A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 

Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, 

viták. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag 

alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, 

rapszövegek. 
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Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 

A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 

Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Tematikai egység Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 
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A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez 

tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; hagyományos és 

elektronikus képeslapok; poszterszövegek; képaláírások. Üzenetek; SMS-

ek/MMS-ek; személyes adatokat tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek 

vagy internes profilok. Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-

mailek; személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező 

üzenetek, internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó 

instrukciók. Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, 

megrendelés, foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, 

elbeszélések, rövid jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, 

esszék, felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid 

jelenetek, paródiák. 
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Ajánlott témakörök és óraszámok a 11–12. évfolyamra 

 

Témák 

Órakeret 

11. 

évfolyam 

12. 

évfolyam 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes 

tervek.Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet 

mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése.Baráti kör. Társas kapcsolatok. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás 

másokért, rászorulók segítése.Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők.Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

N: 19 óra 

E: 9 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

N: 24 óra 

E: 9 óra 

N: 18 óra 

E: 8 óra 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai. A 

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe 

az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

N: 17 óra 

E: 10 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

N: 25 óra 

E: 11 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások 

a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai 

menzán, éttermekben, gyorséttermekben.Ételrendelés telefonon és 

interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód 

nálunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, 

internet, drog stb.). 

N: 16 óra 

E: 9 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, 

kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a 

N: 16 óra 

E: 10 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 
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mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási 

előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni 

és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

N: 21 óra 

E: 9 óra 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, 

a tanulásban és a munkában. 

N: 17 óra 

E: 10 óra 

N: 13 óra 

E: 8 óra 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

N: 20 óra 

E: 9 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

11. évf. 12. évf. 

Javaslat 

A szabadon választható órakerettel a helyi 

tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák 

ajánlott óraszámait. 

N: 21 óra 

E: 10 óra 

N: 18 

E: 9 óra 

 

 
A teljesítmény mérése a 11–12. 

évfolyamon 

Óraszám 

11. évf. 12. évf. 

 

A 11. évfolyamon a mérés lehetőséget ad 

arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 

érettségi felépítését, követelményeit, és 

kipróbálják a gyakorlatban az ezeknek 

megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési 

szempontokat is. A mérésnek tartalmilag és 

formailag összhangban kell állnia az 

érettségi vizsga követelményeivel.  

 

Tematikai egység/ 

A mérés  

− Három területen (olvasott és hallott 

szövegértés és az íráskészség) végezzük. 

− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi 

formára koncentráljunk. 

− Az olvasott szöveg értését mérő 

feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre 

támaszkodva, vagy konkrét információt 

kelljen kikeresni a szövegből.  

− A feladatok fokozatosan nehezedő 

egységeket tartalmazzanak a 

minimumszinttől az alapszint felé vezető 

skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára 

érdekesek, motiválók legyenek, olyan 

2 óra 4 óra 
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témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek 

az elvégzett tananyagban megtalálhatók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven 

egyszerűen megfogalmazott, közérthető 

utasításokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával 

kezdődjön. 

− Lényeges a párosításon alapuló 

feladatoknál, hogy a szükségesnél 

mindig több lehetőség közül kelljen az 

odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlapok az érettségi vizsgák 

feladattípusaiból állhatnak: 

olvasott/hallott szöveg értése: igaz-

hamis-nincs a szövegben, 

feleletválasztós feladatok, párosítás, 

hiányos szöveg, rövid válaszok, 

mondatkiegészítés, összekevert 

bekezdések; nyelvhelyesség: 

feleletválasztós feladatok, 

szövegkiegészítés, szóképzés; 

íráskészség: rövid szöveg: képeslapírás, 

meghívás, üzenet; hosszabb szöveg: 

baráti levél, érdeklődő, panasz-, állásra 

jelentkező levél. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamosciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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MATEMATIKA 
 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi 

kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A 

tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és társadalom-

tudományokban. 

A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése, 

amivel természetesen növeljük a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész 

életen át tartó tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai problémák megoldása során és 

mindennapi helyzetekben egyszerű modelleket alkotni, használni. Felismer egyszerű ok-

okozati összefüggéseket, logikai kapcsolatokat és törekszik ezeket pontosan megfogalmazni. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás során az egyszerű 

algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az 

általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat 

megfogalmazni, egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy hangsúlyozottan építsünk a felnőtt 

tanulók előzetes élet-, munkatapasztalataira!  

A tanulási folyamat során fokozatosan megismertetjük a matematika belső struktúráját 

(fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlesztjük a tanulók absztrakciós és 

szintetizáló képességét. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése és az ismeretek 

feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, az önálló 

gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő 

megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, 

megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés 

képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodás bizonyos szintjére. 

A tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember 

szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását 

olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a 

matematikának a gyakorlati életben és más ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát. 

Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek 

algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, 

időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére. 

Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése segíti a mindennapokban, a 

reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 

értelmezése, elemzése. 

A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani.  

Alapesetben a tanulók előzőleg a duális szakiskola 9–11. évét végezték el, ahol csak 

alapozó matematikai ismeretekkel találkozhattak, amelyek azonban nem csak a tanulók 

képességeitől, hanem az egyes szakmák sajátosságaitól függő mélységűek voltak. Így az iskola 

itt igen vegyes előképzettségű, korosztályú és motivációjú fiatalokkal – és idősebbekkel ‒ 

találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél kevesebb kontaktórában a tanulókat ugyanarra az 

érettségi vizsgára kell felkészíteni.  

Ezért a középiskola kezdetén a megelőző tanulmányok tananyagának alapos, konkrét 

feladatokhoz kapcsolódó ismétlésével kell foglalkoznunk. Az ismétlés során mutassuk meg a 

tanult matematikai ismeretek rendszerét, az egyes fogalmak kialakulásának és fejlődésének 

útját, mutassuk meg a folyamatot, amely a probléma felvetésétől a megoldásig vezet. 
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A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a 

tanuló figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodása, kreativitása, 

problémát és összefüggéseket felismerő, fegyelmezett, precíz, kooperatív munkára való 

képessége, bővüljön kommunikációs tere (szöveg, ábra, jelrendszer), a folyamatos önellenőrzés 

iránti igénye.  

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 

tevékenységekre helyezzük: 

− Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás) 

− Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás) 

− Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése 

− Kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei 

− Matematikai modell és alkalmazhatósága 

− Algoritmus, kiszámíthatóság 

− Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűség) megértése 

− Többféle megoldási mód keresése 

− Önellenőrzés módjai (eredmény realitása) 

− Számológép és számítógép használata.  

A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, 

tevékenységhez kapcsolódik, és az egyre önállóbb tanulói munkára is épít. A tanuló számára a 

saját hétköznapi teendőin, azok megoldásán át vezet az út a magasabb absztrakciós szint felé. 

Tudatosítanunk kell, hogy minden más ismeretanyag, információ feldolgozása is a matematikai 

eszközök használatát igényli. A tanítási óra a gyakorlatból indul ki, és következtetései, 

eredményei ‒ általánosítva és magasabb szintre emelve ‒ oda is térnek vissza. 

A matematika jellemzően fontos része az állítások, tételek bizonyítása. Ennek tanítása 

során maradjunk a tanulóink és a körülmények által adott határokon belül. Lényeg a bizonyítás 

iránti igénynek, a logikai levezetés szükségességének felismerése.  

A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák 

kialakításában. Bevezetünk feladatainkban pénzügyi fogalmakat: bevétel, kiadás, haszon, 

kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. A matematikához való 

pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematika tartalmú játékok és a matematikához 

kapcsolódó érdekességek, fejtörők és feladványok. 

A matematika támogatni tudja az elektronikus eszközök, internet, oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel a digitális kompetencia fejlődéséhez is hozzájárul. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást, ha bemutatjuk a tananyag egyes elemeinek a művészetekben való alkalmazását. 

Ide kapcsolódik a nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. A Nat néhány 

nagy matematikus nevének ismeretét írja elő: Euklidész, Pitagorasz, Descartes, Bolyai Farkas, 

Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann.  

A megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, az 

ismeretszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, 

ellenőrzése, és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két 

évfolyamán előkerülnek a korábban már szereplő ismeretek, összefüggések, fogalmak. A 

fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik 

feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak 

meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel. (Mindenki által 

elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása 

és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a 

következmények elemzése.) A felsorolt célok az alapfokú matematikatanítás céljaihoz képest 

minőségi ugrást jelentenek, így fontos, hogy változatos módszertani megoldásokkal könnyítsük 

meg.  

Változatos példákkal, feladatokkal mutathatunk rá arra, hogy milyen előnyöket jelenthet 

a mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sport témájú 
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feladatokkal, geometriai, algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális 

megoldásokat keresni.  

A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek 

legfontosabb eszköze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes 

adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a 

kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint 

a geometriai és egyéb matematikai programok használata is.  

A szakiskolák középiskolája kifejezetten az érettségire felkészítés intenzív időszaka, 

ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az elemző- és összegző képesség alakítása. 

Ebben a két évfolyamban áttekintését adjuk a korábbi évek ismereteinek, eljárásainak, 

problémamegoldó módszereinek, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható 

tudást is közvetítünk. Az érettségi előtt elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- 

és térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás 

fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordináta-geometria elemeinek tanításával a 

matematika különböző területeinek összefüggéseit, s így a matematika komplexitását mutatjuk 

meg.  

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térnünk a gyakorlati alkalmazásokra, az 

ismeretek más tantárgyakban és a hétköznapokban való felhasználhatóságára. A statisztikai 

kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék 

felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések 

meghozatalához. Gyakran alkalmazhatjuk a digitális technikát az adatok, problémák 

gyűjtéséhez, a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más 

tantárgyakban és mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, kamatos 

kamat témakör kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság 

kialakítására.  

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Így pl. az esti tagozaton a heti három, évi 108 órás időkerettel 

rendelkező matematika tantárgy kerettanterve tehát évi 11 óra szabad sávot biztosít a tantárgy 

óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven 

kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg, de erre is teszünk – nem kötelező ‒ javaslatot.  

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a következő táblázatok 

tartalmazzák. A kezdő tanévben 36 tanítási héttel, a végzős évben 31 tanítási héttel kell 

számolni. A témakörök órakeretén kívül az éves összóraszámban van még a 10% szabad sáv, 

az értékelésre szolgáló órák, illetve az összefoglalást, rendszerezést szolgáló időkeret. A 

tematikus egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, minthogy a 

tantárgyi sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában átfedések 

fordulnak elő. (Pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a geometria, az 

algebra, a függvények témakörnél is előfordul, a geometria feladatai nagyrészt szöveges 

feladatoknak minősülnek, megoldásuk legtöbbször egyenlettel és függvénnyel kapcsolatos.)  
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Matematika 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

I. (11.) 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

II.(12.) 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám  6 6 3 3 

éves óraszám 

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

216 

(195) 

186 

(168) 

108 

(97) 

93 

(84) 

szabad órakeret 21 18 11 9 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

11. évfolyam  

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 11 óra 

E: 5 óra 

Javaslat 

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni 

tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy 

kiscsoportos munka során egymás értékelésével összekötött 

önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy 

vagy több tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Az 

éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló 

összes órai teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés 

megvalósítására. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek 

értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 

illeszkedő ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, 

együttműködés. A matematika épülési elveinek bemutatása. Igaz és 

hamis állítások megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű 

használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének 

fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. 

Matematikatörténet:Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes számmal.  

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések 

megtanulása, definíciókra való emlékezés. 
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Alaphalmaz és komplementer halmaz. Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs 

komplementer halmaz. Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása jelentőségének 

belátása. 

A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. A 

számírás története. A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész 

számok, racionális számok elhelyezése halmazábrában, számegyenesen. 

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. Annak 

tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. 

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező 

merőleges, szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű 

követése (például két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”. 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található 

matematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak megfelelően. 

Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg értelmezése. 

Szöveges feladatok. Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése. Modellek alkotása a matematikán belül; 

matematikán kívüli problémák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló 

információk). Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés.  

A „minden” és a „van olyan” helyes használata. Nyitott mondatok igazsághalmaza, 

szemléltetés módjai. Halmazok eszközjellegű használata. 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás. 

Matematikatörténet:Euklidesz. 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése. Érvelés, vita. Érvek 

és ellenérvek. Ellenpélda szerepe. Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált 

vitatkozás. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű követése. 

Állítás és megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és következmény felismerése a „Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése. 

Bizonyítás.  

Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje). Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése. Példák a hétköznapokból 

helyes és helytelenül megfogalmazott következtetésekre. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba venni. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés). Sikertelen megoldási 

kísérlet után újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre 

figyelt-e). 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése. 

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  
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Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). 

Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

N: 66 óra 

E: 33 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, 

oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai 

kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet 

megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján egyenlet 

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. 

Első- és másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási 

módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének 

kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a 

modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a 

valósággal; ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási 

mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott 

feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Számelmélet elemei. A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív prímek. Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek(pl. végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos 

számok). 

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása a felbontás segítségével. Egyszerű 

oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása. Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása. Érvelés. 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. Fogalmi általánosítás: a korábbi 

definíció kiterjesztése. 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretek felelevenítése, rendszerezés. 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval). 

Különböző számrendszerek. A helyiértékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. 

Matematikatörténet: Neumann János. A különböző számrendszerek egyenértékűségének 

belátása. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, adat 

stb.) mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és számológép segítségével. A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és kis mennyiségekkel történő számolás. 

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. Számolási 

szabályok, zárójelek használata. 

Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból.  
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Szöveges számítási feladatok megoldása a természettudományokból, a mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele).A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal („mihez viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv). 

Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása. 

(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 22 ba −  szorzat alakja. Azonosság fogalma. Ismeretek 

tudatos memorizálása (azonosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál. 

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult 

azonosságok alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések 

egyszerűbb alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel). 

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből.A képlet értelmének, jelentőségének 

belátása. Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása.  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Különböző módszerek 

alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett együtthatók 

módszere). 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok.  

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése (egyenlet, 

egyenlőtlenség, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati 

feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. baxcx +=+ . 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai.Számológép használata. A 

négyzetgyök azonosságainak használata konkrét esetekben. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet.  

Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes 

négyzetté kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és 

megoldóképlet összekapcsolódása). A megoldóképlet biztos használata. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok.  

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás 

ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. Algebrai ismeretek alkalmazása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.  

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. Annak belátása, hogy vannak a 

matematikában megoldhatatlan problémák. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax +=+ . Megoldások ellenőrzése. 

Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer. Egyszerű másodfokú 

egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02 ++ cbxax  (vagy > 0) alakra visszavezethető 

egyenlőtlenségek ( 0a ). Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú 

függvény eszközjellegű használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum 

és maximum probléma megoldására. Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság 

igazolásánál. Gondolatmenet megfordítása. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú 

egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani 

közép, mértani közép. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, 

olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak). Alapfogalmak megértése, 

konkrét függvények elemzése a grafikonjuk alapján. Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése grafikon alapján. Számítógép használata a függvények vizsgálatára. 

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes 

arányosság. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris 

kapcsolatokban. Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.  

Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása. Modellek alkotása: 

lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján. Számítógép használata a lineáris folyamat 

megjelenítésében. 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx +  függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ).  

A négyzetgyökfüggvény. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, tulajdonságai. 

A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafikonja, tulajdonságai.  

Függvények alkalmazása. Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat 

elemzése a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A modell 

érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).  

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel. Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx ++2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. Függvény-

transzformációk áttekintése az vuxax +− 2)(  alak segítségével.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

N: 60 óra 

E: 30 óra 

Előzetes tudás 
Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 
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elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és 

beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, 

hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A 

Pitagorasz-tétel ismerete. 

A 

tantárgyhoz(művelts

égterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria 

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A 

szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás 

valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett 

számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő 

részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe 

illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a 

valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak 

az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, 

gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép 

használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. Idealizáló 

absztrakció: pont, egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat készítése. 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör.A definíciók és tételek 

pontos ismerete, alkalmazása.  

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos 

sokszög belső szöge. Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos 

sokszög. 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. Fogalmak pontos 

ismerete. 

A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza között 

(szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe 

között. Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A szög mérése. A szög ívmértéke. Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegység-

választás, mérőszám. 

Thalész tétele. A matematika, mint kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása. 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. (Koordináta-geometria előkészítése.) Állítás és 

megfordításának gyakorlása.  

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A transzformációk 

tulajdonságai. A geometriai vektorfogalom.  

Egybevágóság, szimmetria. Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a 

környezetünkben található tárgyakban. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Szabályos 

sokszögek. Fogalmak alkotása specializálással. 

Egyszerű szerkesztési feladatok. Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv 

készítése, ellenőrzés. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás). 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. A hasonlósági transzformáció.  
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Hasonló alakzatok. A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő 

szakaszok hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a 

felszín és a térfogat változik. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása. 

A hasonlóság alkalmazásai. Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok 

kerületének, területének aránya.  

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe. 

Ismeretek alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál, szakaszok szerkesztésénél.  

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése: 

geometriai modell. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. Annak tudatosítása, hogy nem egyformán 

változik egy test felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása. 

Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés korábbi 

információkra. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. Emlékezés definíciókra. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.  

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög 

hiányzó adatainak kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, 

síkban és térben.  

A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló 

megoldása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 

terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. 

Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, 

diagramok olvasása. Százalékszámítás. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése 

(relatív gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, 

vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. 

Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok 

rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együttváltozó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, készítése. Grafikai szervezők összevetése más formátumú 

dokumentumokkal, következtetések levonása írott, ábrázolt és számszerű információ 

összekapcsolásával. Számítógép használata. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  
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Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége. A véletlen esemény 

szimmetria alapján, logikai úton vagy kísérleti úton megadható, megbecsülhető esélye, 

valószínűsége.  

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos 

esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, 

valószínűség. 

 

Tematikai egység A tananyag rendszerezése  

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra  

Javaslat 

Minden tanév végén szükség van annak rövid összefoglalására, miről is 

szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen 

elemeivel ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt 

az iskolába járók fő célja az érettségi vizsga (kisebb arányban várható 

felsőfokú továbbtanulás), hangsúlyozni kell, mely ismeretek, módszerek 

tartoznak a legfontosabb érettségi követelmények közé. (Ez a felnőtt 

tanulóknál sokkal jobban, célirányosabban megvalósítható, mint a 

tanköteles korúak tanítása során.) 

 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 21 óra 

E: 11 óra  

Javaslat 

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói egyéni 

problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a 

megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Nagyon hasznos volna csoportos 

projektmunkákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt 

megvalósítására fordítani. Levelező formánál a kisebb időkeretben 

szűkebb a választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a 

helyi adottságok és igények determinálják ennek az időnek a 

felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok közös 

elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti értékelésére 

fordítani. Legyen megtervezve, az osztállyal/csoporttal közösen 

előzetesen megbeszélve!  

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

− Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

− Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

− Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

− Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról 

tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma 

megoldására. 

Számtan, algebra 
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− Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 

azonosságok. 

− Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen 

egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek 

felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

− Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati 

feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás 

önálló ellenőrzése. 

− Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

− Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

− A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, 

tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a 

lényeg kiemelésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

− A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

− Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

− Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

− Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

− A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 

tárgyak megértése, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának 

érdekében is. 

Geometria 

− Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

− Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

− A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek 

tulajdonságainak ismerete. 

− Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két 

hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. 

távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

− Szimmetria ismerete, használata. 

− Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

− Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete. 

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

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor 

felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

− Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 

kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 

mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 

geometriai modelljének megalkotása. 

− A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

− A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

− A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

Valószínűség, statisztika 

− Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

− Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

− Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 

− Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 

− Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

− A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek 

adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. 

Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 

esemény bekövetkezésének esélyét.  

 

12. évfolyam 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra  

Javaslat 

Lehet néhány szokványos órai írásbeli és/vagy egyéni tanulói vállaláson 

alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során 

egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg 

hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) 

projektmunka minősítése is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló 

összes órai teljesítményét is. Az érettségi előtt ajánlott a vizsgafeladatok 

formáját, tematikáját kipróbálni, hosszabb kidolgozási idejű komplex 

feladatsort is kiadni.  

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 9 óra 
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Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal 

kapcsolatos alapfogalmak. 

A 

tantárgyhoz(műveltsé

gterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, 

értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos 

állítások megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási 

képesség fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban. Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. 

Matematikatörténet:Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: kombinatorikai modell.  

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés megválasztásának 

jelentősége a matematikában.  

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az élek száma közötti 

összefüggés. Matematikatörténet:Euler. 

Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra 

készítése. 

Kulcsfogalmak/fo

galmak 

Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.  

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

N: 42 óra 

E: 13 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, 

egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika 

alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom 

újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése, 

követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása 

egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

n-edik gyök.A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.  

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására. 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

A logaritmus értelmezése. Korábbi ismeretek: hatvány fogalma. 

Zsebszámológép használata, táblázat használata. Annak felismerése, hogy a technika 

fejlődésének alapja a matematikai tudás.  

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával 
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megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 8 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. 

Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. 

Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A 

matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. 

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek 

értelmezése. Ismerethordozók használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus 

jelenségek kezelése. 

A trigonometrikus függvények transzformációi: cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint. 

Az exponenciális függvények. Permanencia-elv alkalmazása. 

Exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének összevetése konkrét, valós problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok).  

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük. 

A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és inverzének a 

grafikonja a koordináta-rendszerben. 

A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. 

Matematikatörténet: Fibonacci. Sorozat megadása rekurzióval és képlettel. 

Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. Matematikatörténet: Gauss.A sorozat 

felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során. 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. A sorozat felismerése, a megfelelő képletek 

használata problémamegoldás során. A számtani sorozat mint lineáris függvény és a mértani 

sorozat mint exponenciális függvény összehasonlítása. 

Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. Korábbi 

ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás).  

A szövegbe többszörösen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális 

függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. 

Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 10 óra 
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Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, 

nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó 

tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek 

szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú 

egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, 

háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, 

henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes 

fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat 

kiszámítása. A matematika két területének (geometria és algebra) 

összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi 

ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Síkidomok kerületének és területének számítása. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata. Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel 

kapcsolatos valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének 

szükséges és elégséges feltétele. A művelet újszerűségének felfedezése. A szükséges és az 

elégséges feltétel felismerése, megkülönböztetése. 

Helyvektor. Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások. 

Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió 

szemléletes fogalmának fejlesztése. 

A helyvektor koordinátái. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög 

súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza. Képletek értelmezése, alkalmazása. 

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcsolása. 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens. 

Iránytangens és az egyenes meredeksége. 

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban. 

Az egyenes egyenlete. Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.  

Két egyenes metszéspontja. Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása algebrai eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása). 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. 
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A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok 

megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák számítógépes 

megjelenítése. 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek 

(gúlák és kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolása. 

Fogalomalkotás közös tulajdonság szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek 

megfelelő ponthalmaz. Felszín, térfogat. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 

ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek 

értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 

valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen 

mintavétel módszerei jelentőségének megértése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer 

eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi 

események összegeként. Példák független és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, 

halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása. 

Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása 

példákon keresztül. A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség 

kapcsolata. 

A valószínűség klasszikus modellje. A modell és a valóság kapcsolata. 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. Tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása. 

Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli 

mintavétel. Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok 

jellemzése statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk 

kritikus értelmezése. Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. Szórás. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

N: 48óra 

E: 36 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga.  
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás.  

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. A 

problémának megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn-diagram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. Szövegértés. A szövegben található információk 

összegyűjtése, rendszerezése. 

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. Halmazok eszközjellegű használata. 

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. Emlékezés a tanult definíciókra 

és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során. 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti különbség megértése. Néhány 

tipikusan hibás következtetés bemutatása, elemzése. 

Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése. Gondolatmenet szemléltetése gráffal. 

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét 

megjelenései: valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai 

műveletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek 

eseményekkel. 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.  

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. Az azonosságok szerepének ismerete, használatuk. Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása, pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. Adott 

egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. Az önellenőrzésre való képesség. 

Önfegyelem fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás. 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. A tanult 

megoldási módszerek biztos alkalmazása. 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai.Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét 

feladatokban. Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. 
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Függvénytranszformációk: cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. Kapcsolat a matematika két területe között: függvény-transzformá-

ciók és geometriai transzformációk. 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

Függvények használata valós folyamatok elemzésében. Függvény alkalmazása matematikai 

modell készítésében. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. Valós 

problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása. 

Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál. 

Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk.A háromszög nevezetes vonalai, pontjai 

és körei. Összefüggések a háromszög oldalaiés szögei között. A derékszögű háromszög 

oldalai, az oldalai és a szögei közötti összefüggések. A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, alkalmazása. 

Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása különböző 

szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok. 

Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

Vektorok alkalmazásai. 

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. Adathalmazok jellemzése 

önállóan választott mutatók segítségével. A reprezentatív minta jelentőségének megértése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség kiszámítása 

a klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a 

társadalmi folyamatokban.  

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 

egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 
 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 9 óra 

Javaslat 

Az érettségi évében az érettségire való felkészülés a fő cél. Javasolható 

akár egy „próbaérettségi” jellegű munka, amikor egy már lefolyt 

érettségi feladatsorát önállóan (szigorú érettségi formák közepette) 

oldják meg, majd ennek kiértékelése, a hivatalos helyes megoldások 

közös elemzése (saját megoldásuk kijavítása) után ezt megismétlik. Így 

ez a munka megfelelhet egy fontos tanulói „felmérő” dolgozatnak is. 

Lehetségesa szabad időkeretet olyan tananyag elmélyítésére használni, 

amire az adott csoportban külön igény jelentkezett, vagy hiányosságok 

kerültek felszínre. 
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A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

középiskolai  

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

− A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

− Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

− Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

− A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése, problémamegoldás céljából.  

− A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

− A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek 

segítségével tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani. 

− A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek 

tudásukban, alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

Számtan, algebra 

− A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

− A logaritmus fogalmának ismerete. 

− A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása 

konkrét esetekben probléma megoldása céljából. 

− Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

− A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

− Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

− Függvénytranszformációk végrehajtása. 

− Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

− Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

− A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, 

gyakorlati alkalmazások. 

− Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak 

legyen átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok 

felhasználhatóságáról. 

Geometria 

− Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

− A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk 

feladatmegoldásokban. 

− A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

− Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

− Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 

− Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

− A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás 

elemeinek ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-

rendszerben, kör és egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai 

megoldása. 

Valószínűség, statisztika 

− Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

− A valószínűség matematikai fogalma. 

− A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 
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− Mintavétel és valószínűség. 

− A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi 

problémákat tudják értelmezni, kezelni.  

− Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, 

lássák a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

Összességében 

− A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudássegítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

− Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek 

képesek többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

− Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

− Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

− Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

− A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

− A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható 

eredmények becslésére. 

− A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

− A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a 

matematika alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a 

legnagyobb matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar 

matematikusok eredményeire. 
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TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 
 

Célok és feladatok 

A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakított 

képességekre, ismeretekre épülnek. 

A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a személyiségfejlesztésben. A 

történelmi források, események értelmezése olyan kompetenciák kialakulását teszik lehetővé, 

amelyek által az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a társadalomban. 

A múltból a jelenbe vezető kérdések megismerése segít a jelenkor politikai, gazdasági, 

társadalmi jelenségeinek megértésében. A történelem és a hozzá kapcsolódó 

műveltségterületek e célok eléréséhez a szükséges tartalmat közvetítik.  

A történelmi oktatás meghatározó célja, hogy a hallgatók tudása ne szűköljön le pusztán 

a tények ismeretére, hanem problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló 

tanulási, tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki az iskolai 

tanulmányokon túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem 

eseményei és a személyiségek tettei, a művelődéstörténet megismertetése közben mód nyílik 

az egyes korokban érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, 

érvényesülésének vagy kiüresedésének bemutatására. A történelem megismerésében növekvő 

szerepet kell kapnia a média modern eszközeinek. 

A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, 

megértésük megerősítheti az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért 

vállalt felelős magatartásban. Mindennek feltétele olyan kritikai szemléletmód kialakítása, 

amelynek segítségével a jelenben és a múltban is képes az összefüggések, az alternatívák 

meglátására és értékelésére. 

 

Fejlesztési követelmények 

A középiskolai történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében túllép az általános 

iskolai szinten. A középiskolai tanulmányok végére a hallgatóknak ismerniük kell a különböző 

források kezelésének, elemzésének szabályait, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. 

Feltétlen elérendő az alapvető tájékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, 

lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő folyóiratokban. 

A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. A 

hallgatóknak okok és következmények bonyolult hálójában kell értelmezniük és bemutatniuk 

az egyének és csoportok indítékait, választási lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek 

feltétele az adott történelmi-társadalmi helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek 

elhatárolása. A történelemtanítás reális képet alakítson ki a hallgatókban az egyének és 

csoportok szerepéről az események alakulásában. 

Az ismeretszerzési és feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a 

kifejezőképességek fejlesztésétől. A történelmi tanulmányaik során a hallgatóknak el kell 

jutniuk az események elbeszélésétől, az elsődleges és másodlagos források tartalmi 

ismertetésétől, gondolatmenetük adatokkal együtt történő felidézésétől a beszámolók és 

kiselőadások megtartásáig; a problémafelvetés, magyarázat, következtetés, érvelés szóbeli 

formáinak gyakorlati alkalmazásáig; megfelelően használva a történelem és a társtudományok 

legfontosabb fogalmait és kifejezéseit. 

Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése. 

Bármelyik történelmi esemény megismeréséről is van szó, a megértés alapvető feltétele, hogya 

hallgatók egységben lássák a topográfiai és a kronológiai adatokat. A hallgatóknak tudniuk kell 

az események alapvető sorrendjét, fel kell ismerniük az egy időben zajló fontosabb 

eseményeket. Tudniuk kell a legfontosabb évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra az 

egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése. 

Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is, a 

történelmi térképek olvasása, az egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. A legfontosabb 
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történelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a történelmi és 

földrajzi térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti feltételek 

viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni az ökológiai 

szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek értelmezésében. 

 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

I. (11.) 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám  4 5 3 3 

éves óraszám 

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

144 

(130) 

155 

(140) 

108 

(98) 

93 

(84) 

szabad órakeret 14 15 10 9 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

11. évfolyam 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1óra 

E: 1 óra  

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókor története 

Órakeret 

N: 18óra 

E: 16 óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának 

az azonosítása 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

ez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok a 

tanévben 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. 

Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes 

felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. 

A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus 

értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A 

média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Nemzetközi 

szerződések, szövetségi megállapodások, nemzetközi szervezetek 

alapokmányainak elemzése. A történelem tárgyi emlékeinek 

felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. Eltérő álláspontok 

felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások 

szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. A változás történeti 

jellegének értelmezése meghatározott korszakban. A történelem 

jelentős személyiségei életútjának bemutatása. Kiemelkedő történelmi 

személyiségekdöntéseinek értékelése. A változás felismerése a 

történelemben: konkrét történelmi példák elemzése, okok, 

összefüggések keresése. 

Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók 

(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. 

Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források 
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alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, 

összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő 

folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű 

keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és 

közkönyvtárak felhasználásával. Ábra készítése a tankönyv, a 

munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és az 

adatok kapcsolatának bemutatásával.  

Kifejezőképességek 

A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei 

szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi 

szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. 

Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma 

bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, 

tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a 

sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-

csatlakozás). Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti 

témákról segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, 

grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és 

bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, 

társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, 

gazdasági- és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a 

feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és 

módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi 

részletek alapján, kiselőadások készítése. 

Tájékozódás az időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. 

Időrendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása 

élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó 

események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és 

térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes 

és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek természeti 

feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi 

helyek azonosítása mai térképeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az emberré válás folyamata. 

─ A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). 

─ Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. A görög 

kor kezdetei, a spártai állam. 

─ A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. 

─ A görög–perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. 

─ Nagy Sándor birodalma. 

─ A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. 

─ Róma városállamból birodalommá válik. 

─ Az egyeduralom kialakulása. Társadalom, államszervezet, hadsereg. 

─ Róma és a provinciák. A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor. 

─ A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. 

─ A mindennapi élet. A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

─ A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor. 

─ A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.  
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

A homo sapiens megjelenése, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. század, 

Kr. e. X. század, Kr. e. 525  

Kr. e. XIII. század, Kr. e. 621, Kr. e. 594, Kr. e. 508, Kr. e. 490, Kr. e. 

480, Kr. e. 776, Kr. e. 431–404, Kr. e. 336–323 

Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367, Kr. e. 287, Kr. e. 264–241, Kr. e. 

218–201, Kr. e. 168, Kr. e. 48, Kr. e. 31, 212, 313, 395, 476. 

 

Személyek: 

Kheopsz, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon, Szolón, 

Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész, 

Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, 

Arisztotelész, Nagy Sándor, Hannibal, Ciceró, Pompeius, Caesar, 

Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Marius, 

Sulla, Spartacus, Hadrianus, Diocletianus. 

 

Fogalmak:  

Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, zsidó 

vallás, Biblia, Ószövetség (héber Biblia), Újszövetség, állam, 

hieroglifa, buddhizmus, brahmanizmus, polisz, arisztokrácia, arkhón, 

démosz, türannisz, ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, 

cserépszavazás, filozófia, hellenizmus, patrícius, plebejus, cliens, 

consul, provincia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus, 

limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, apostol, egyház, püspök, 

zsinat, senatus, dictator, néptribunus, censor. 

 

Topográfia: 

Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, 

Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Izrael, Jeruzsálem, 

Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, 

Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria, Róma, Karthágó, Cannae, 

Hispania, Gallia, Dacia, Pannónia, Jeruzsálem, Konstantinápoly, 

Aquincum, Sopianae, Savaria. 

 

Tematikai egység A középkor századai 

Órakeret 

N: 25 óra 

E: 15 óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának 

az azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése. 

─ A Bizánci Birodalom fejlődése. Az iszlám és az arab világ. 

─ A Frank Birodalom kialakulása, a gazdaság és társadalom átalakulása. 

─ Az államalapítások kora Közép- és Kelet-Európában.  

─ A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában (az invesztitúra-harcok). 

─ A középkor társadalma. 

─ A középkori városok.  

─ A lovagkor. 

─ A keresztes háborúk (a hadjáratok pusztításai, Európa kultúrájára gyakorolt hatásuk). 

─ A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak. 

─ A gazdaság fejlődése. 
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─ A középkor művelődése. Mindennapok a középkorban.  

─ A rendi monarchiák. 

─ Császárság és pápaság küzdelme. 

─ Az eretnekmozgalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszámok:  

622, 732, 800, 843, 962, 1054. 1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278. 

 

Személyek:  

Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) 

Ottó, Mohamed, Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, VII. 

Gergely, IV. Henrik, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, 

Aquinói Szent Tamás. 

 

Topográfia: 

Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, 

Mekka, Bagdad, Szentföld, Genova, Velence, Flandria, Champagne, 

Párizs, Oxford, Cambridge, Hanza-városok, a levantei kereskedelem 

útvonala. 

 

Fogalmak:  

gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, 

szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, 

iszlám, Korán, kalifa,királyi udvar, kamara, kancellária, kiközösítés, 

zarándok, ereklye, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, vallási 

intolerancia, antijudeizmus, kolduló rendek, városi önkormányzat, 

nyomásos hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romantika, 

gótika, huszitizmus. 

Tematikai egység A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 15óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának 

az azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

─ A honfoglalástól az államalapításig. 

─ Géza fejedelem és István király életműve.  

─ Az új rend megszilárdítása –Szent László és Könyves Kálmán. 

─ Az Aranybulla és a tatárjárás.  

─ Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században (nem magyar népelemek a 

középkori Magyarországon). 

─ Az Árpád-kori kultúra.  

─ Mindennapi élet a középkori Magyarországon. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszámok:  

896, 955, 973, 997–1000–1038, 1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 

1205–1235, 1222 1235–70, 1241–42, 1301. 

 

Személyek:  

Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, 

Szent Gellért püspök, I. András, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, 

Anonymus, II. András, IV. Béla, Kézai Simon. 

 

Topográfia:  

őshaza, Levédia, Etelköz, Esztergom, Pannonhalma, Fehérvár, Pozsony, 

Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda. 

 

Fogalmak:  

Nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség törzs, székely, 

kalandozások, szeniorátus, vármegye, ispán, tized. Várnépek, 

várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, serviens, 

bandérium, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok, 

kunok. 

 

Tematikai egység 
Kora újkor és a polgári átalakulás kora  

1490–1848/49 

Órakeret 

N: 30 óra 

E: 25óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A nagy földrajzi felfedezések és következményei. A modern világgazdasági rendszer 

kialakulásának kezdetei. 

─ A modern állam kialakulása. 

─ A parlamentáris monarchia kialakulása Angliában. Az angol forradalom és polgárháború. 

─ Reformáció és katolikus megújulás. A barokk. 

─ A tudományos világkép átalakulása. Az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása, a 

gyarmatosítás. 

─ Az atlanti hatalmak felemelkedése. 

─ A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus jellegzetességei. 

─ Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte. 

─ A polgári forradalom irányzatai Franciaországban. A napóleoni háborúk Európája. 

─ Az ipari forradalom és társadalmi hatásai (életkörülmények, környezet). 

─ XIX. század eszméi. 

─ Az 1848-as forradalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714, 1740–48, 

1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848. 

 

Személyek:  

Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Kopernikusz, Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. 

Lajos, Colbert, Nagy Péter, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, 

Montesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, 

Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson, Kutuzov, James 

Watt, Stephenson, Marx.  
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Fogalmak:  

Gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, 

abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, 

unitárius, ellenreformáció, jezsuiták, manufaktúra, anglikán, 

monopólium, puritán, merkantilizmus, Enciklopédia, jogállam, ráció, a 

hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott 

abszolutizmus, nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, 

konzervativizmus, alkotmány, „harmadik rend”, girondiak,  

jakobinusok, polgári szabadságjogok, vallási egyenjogúság, 

ökumenikus gondolat, parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), 

emigráció, reakció, terror, kapitalizmus, tőkés, proletár, civil 

társadalom.  

 

Topográfia:  

Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és 

spanyol gyarmatok, Poroszország, Lengyelország, angol és francia 

gyarmatok Észak Amerikában, Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, 

Borogyino, Waterloo. 

 

Tematikai egység Magyarország története (1301–1849) 

Órakeret 

N: 35 óra 

E: 25 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az Anjouk Magyarországa. 

─ Luxemburgi Zsigmond. 

─ A Hunyadiak. 

─ A Jagellók kora. A Dózsa-féle parasztháború. A mohácsi csata. 

─ A török hódoltság. A Habsburgok és a magyar rendek. 

─ Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai 

István, Bethlen Gábor és Zrínyi Miklós. 

─ A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

─ Gazdasági, társadalmi és kulturális változások a XVII. században. 

─ A török kiűzése. 

─ A Rákóczi-szabadságharc.  

─ Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

─ Gazdaság és társadalom a XVIII. század Magyarországán. 

─ A felvilágosult abszolutizmus és a rendek. A magyar királyság a Habsburg Birodalomban. 

─ Művelődés, egyházak, iskolák. 

─ Új elemek a gazdaságban. Az átalakuló társadalom.  

─ A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországra. 

─ A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, nemzetiségi kérdés. 

─ A reformkori művelődés, kultúra. 

─ Polgári forradalom Magyarországon 1848. március–április. 

─ A forradalom belső és külső feltételei, problémái. 

─ A nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat. 

─ A szabadságharc befejező szakasza és veresége. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–11, 

1722–23, 1740–80, 1767, 1777, 1780–1790, 1795, 1825, 1830, 1832–

36, 1844, 1847. 

1848.III. 15., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 

6.  

 

Személyek:  

Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter György, 

Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, Bethlen 

Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. Lipót, 

Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, III. Károly, Mária Terézia, II. József, 

Kaunitz Martinovics, Hajnóczy, Kazinczy, Kölcsey, Deák, Eötvös, 

Kossuth, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi, I. Ferenc, 

Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, 

Jelačić,Windischgraetz, Haynau. 

 

Fogalmak:  

örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, 

trónfosztás, Helytartótanács, betelepítés, etnikum, kettős vámrendszer, 

vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, kötelező állami oktatás, 

úrbéri rendezés, pátens, nyelvrendelet, „kalapos király”, Pragmatica 

Sanctio, osztrák örökösödési háború, hétéves háború, „fordított 

Canossa-járás”, jobbágyrendelet, magyar jakobinusok, reform, polgári 

átalakulás, cenzúra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, 

érdekegyesítés, védővám , márciusi ifjak, nemzetőrség, népképviseleti 

országgyűlés, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, 

függetlenség, nemzetiségi törvény, emancipáció.  

 

Topográfia:  

Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, 

Szentgotthárd, Zenta, Határőrvidék, Bánát, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, 

Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad. 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 14óra 

E: 10óra 

Javaslat 

a. Múzeumlátogatás. 

b. A régészek munkája (ásatások látogatása). 

c. Projektfeladat. 
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Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1óra 

E: 1 óra 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A hallgatók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan 

forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) 

forrásként értelmezni; rövid (kb. 10-15 sornyi) ókori forrásrészleteket 

feldolgozni. Tudjanak anyagot gyűjteni a könyvtárban tanári és 

könyvtárosi segítséggel megadott témákhoz. Legyenek képesek egyszerű 

elbeszélő források elemzésére tanári irányítással. Legyenek képesek rövid 

beszámolók előadására. Tudják alkalmazni a történetiségben a keresztény 

időszámítást. Tudjanak történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a 

középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról. 

A hallgatók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb ókori, 

középkori és újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni 

élőszóban vagy írásban. Legyenek képesek a források és a tankönyvi 

szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Tudjanak néhány 

címből álló bibliográfiákat készíteni a könyvtárak felhasználásával 

kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján. Képesek 

legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, 

megkülönböztetni. Tudjanak felépített feleletet vagy előadást tartani 

történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, 

összehasonlítások stb.). Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb, már tanult 

ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Legyenek 

képesek az egyetemes és a magyar történelem nagy korszakainak és 

fontosabb eseményeinek szinkronban látására. Használják a tankönyvek, 

munkafüzetek kronológiáit.  

 

12. évfolyam 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

Javaslat Az előző évben szerzett ismeretek felelevenítése. 

 

Tematikai egység 

A nemzetállamok és az imperializmus kora,  

a dualizmus Magyarországa. 

Az I. világháború és következményei 

Órakeret 

N: 36óra 

E: 22óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

ez) kapcsolható 

éves fejlesztési 

feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. 

Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes 

felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. 

A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus 

értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A 

média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. A történelem 

tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. 

Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és 

tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. 

A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott korszakban. 

A történelem jelentős személyiségei életútjának bemutatása. 
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Kiemelkedő történelmi személyiségekdöntéseinek értékelése. A 

változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák 

elemzése, okok, összefüggések keresése. 

Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók 

(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. 

Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források 

alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, 

összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő 

folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű 

keresőprogramjában. 

Kifejezőképességek 

A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségeinek 

szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi 

szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. 

Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma 

bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, 

tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a 

sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-

csatlakozás). Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi 

változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és 

grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. 

Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok 

bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság 

javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott 

szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Kivonat 

készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő 

szövegrészletről, feleletterv készítése megadott témáról. A történelem 

tárgyi emlékeinek felismerése, azok bemutatása élőszóban. 

Tájékozódás az időben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. 

Időrendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása 

élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó 

események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és 

térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes 

és a magyar kronológiák használata. 

Tájékozódás a térben  

Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a szaktanár 

útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai térképeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Gazdasági és társadalmi változások, a második ipari forradalom. 

─ Az egységes Olaszország és Németország kialakulása.  

─ Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. 

─ A „keleti kérdés” és a Balkán.  

─ Az orosz reformkísérletek. 

─ Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom. 

─ Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 

A munkásság politikai erővé szerveződése. 

─ A megtorlás, a Bach-rendszer. 

─ A kiegyezés. 

─ Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában. 
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─ Társadalmi csoportok életformái, népesség, nemzetiség. 

A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése. 

─ A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai. 

─ Az első világháború kirobbanása, jellege, története. 

─ Az oroszországi politikai változások, bolsevik hatalomátvétel, a bolsevik ideológia és 

propaganda, a Szovjetunió létrejötte. 

─ A Párizs környéki békék, a versailles-i békerendszer fontosabb pontjai. 

─ A gazdaság és a társadalom új jelenségei (pl. a női emancipáció, motorizáció). 

─ Magyarország részvétele az első világháborúban. 

─ Az őszirózsás forradalom. Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a 

Tanácsköztársaság. 

─ A trianoni béke, hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra. 

─ A határon túli magyarság sorsa. 

─ A Horthy-rendszer kialakulása és konszolidációja. A Horthy-rendszer társadalma és a 

revíziós külpolitika. 

─ A művelődési viszonyok. Az életmód változásai. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Évszámok: 

1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907. 

1849. október 6., 1867, 1868, 1875–90, 1896, 1914–18, 1917, 1919, 1922, 

1925. 

1914. július 2., 1918. október 31., 1918. november 3., 1919. március 21., 

1920. március 1., június 4., 1921–31, 1927. 

Személyek: 

III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, II. 

Vilmos, Lenin, Lincoln,  

Ferenc József, Haynau, Bach, Deák Ferenc, Löw Emánuel, Andrássy 

Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár, Herzl 

Tivadar, Ferenc Ferdinánd, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd 

George, Stresemann, Mussolini, 

gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, gróf 

Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly.  

Toográfia:  

Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-

csatorna, Elzász-Lotaringia, Románia, Szerbia, Bulgária, Bosznia-

Hercegovina, Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia, Szarajevó, Marne, 

Somme, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Doberdó, Isonzó, 

trianoni Magyarország, Piave, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, 

Curzon-vonal. 

Fogalmak: 

Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, 

periféria, részvénytársaság, monopólium, középosztály, politikai 

antiszemitizmus, dualizmus, villámháború – állóháború, 

ultimátum,egyházellenesség, vallásellenesség, központi hatalmak, 

pacifizmus, szovjet, fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, 

kommunizmus, kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, 

őszirózsás forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, 

Tanácsköztársaság, vörös- és fehérterror, numerus clausus, 

antiszemitizmus, irredentizmus, revízió, társadalombiztosítás, 

konszolidáció. 
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Tematikai egység 

A világ a nagy gazdasági válságtól a második 

világháború végéig. Magyarország a két világháború 

között (1929–1945) 

Órakeret 

N: 30 óra 

E: 15 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az olasz fasizmus ideológiája és a fasiszta párt hatalomra jutása. 

─ Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban. 

─ A nemzeti szocializmus ideológiája, a náci párt hatalomra jutása és a náci diktatúra 

jellemzői. 

─ A sztálini diktatúra a 30-as években. 

─ A második világháború fő eseményei, fordulópontjai. A szövetségesek győzelme. 

─ A megosztott Európa. 

─ Gazdasági válság és jobbratolódás a magyar belpolitikában.  

─ Magyarország háborús részvétele a II. világháborúban. A Kállay-kormány politikája. 

─ A német megszállás. A holokauszt Magyarországon.  

─ A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel. 

─ Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Évszámok: 

1929, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. 

június 6., 1945. május 8., augusztus 6., szeptember 2. 1938. november 2., 

1939. március 15., 1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 

1944. március 19., 1944. október 15., 1944. december 21., 1945. április. 

 

Személyek: 

Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel, Montgomery, 

Zsukov, Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, 

Bárdossy László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Dálnoki Miklós Béla.  

 

Topográfia: 

Brit Nemzetközösség, Szlovákia, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, 

Sztálingrád, Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, 

Felvidék, Újvidék, Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar.  

 

Fogalmak: 

tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra, 

nemzetiszocializmus, politikai antiszemitizmus, Berlin-Róma tengely, 

Anschluss, kirekesztés, zsidóüldözés, koncentrációs tábor, népirtás, 

holokauszt, soá, porrajmos, genocídium, partizán, totális háború, 

antifasiszta koalíció. 

Népi-falukutató mozgalom, nyilasmozgalom, zsidótörvények, fegyveres 

semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika”, „kiugrás”, gettó, deportálás, 

munkaszolgálat, hadifogság. 

 

Tematikai egység 
A jelenkor és Magyarország a második világháború 

után (1945–napjainkig) 

Órakeret 

N: 50 óra 

E: 30 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Hidegháborús szembenállás és időszakos enyhülés politikája a második világháború után. 

─ A kommunista rendszerek kialakulása és bukása. 

─ Az Európán kívüli világ (Kína, India, Japán). 
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─ Az európai integráció története, az EU alapelvei, fontosabb intézményei, azok működése. 

─ Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái. 

─ Magyarország újjáépítése a II. világháború után, a demokratikus közélet kiépítésének 

kísérlete. 

─ A párizsi békeszerződés. 

─ A kommunista diktatúra kiépítése. 

─ A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

─ A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra. 

─ Az életmód átalakulása. Demográfiai változások. Társadalmi változások hatásai, a roma 

népesség problémái. 

─ Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás. 

─ A határokon túli magyarság helyzete. 

─ A magyarországi nemzetiségek és vallási csoportok. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Évszámok: 

1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991,  

1946, 1947.február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., november 4., 

1963, 1968, 1989. október 23., 1990, 1991.  

 

Személyek: 

Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, HoSi Minh, Truman, 

Adenauer, Hruscsov, Nasszer, Kennedy, XXIII. János, Willy Brandt, 

Walesa, Reagan, Gorbacsov, Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi 

Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád.  

 

Fogalmak: 

Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, Marshall-

segély, szociális piacgazdaság, európai integráció, NATO, Varsói 

Szerződés, római szerződések, Holdraszállás, Ideiglenes Nemzetgyűlés, 

SZEB, Háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív büntetés elve, 

kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, pártállam, földosztás, 

ötvenes évek, internálás, munkástanács, ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, 

reformszocializmus, második gazdaság, harmadik világ, Brezsnyev-

doktrina, globális világ, enyhülési politika, anti-cionizmus. 

 

Topográfia: 

NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna, az új 

európai államok (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegro, Bosznia-

Hercegovina, Lettország, Litvánia, Észtország, Fehéroroszország, Ukrajna, 

Moldova, Szlovákia, Csehország). 

 

Tematikai egység Társadalomismeret 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 15 óra 

Célok 

Alakuljon ki a tanulóban a reális önismeret és önértékelés, a másik 

ember személyiségének tisztelete és megértése. Legyen képes 

életvitele tudatos alakítására. Alakuljon ki világos kép a tanulókban 

az általuk betöltött státusok szerepkészleteiről. Mélyüljön el a 

tanulók politikai és jogi szocializációja. Ismerkedjenek meg a 

társadalmi és gazdasági élet alapvető tényeivel, jelenségeivel, 

fogalmaival. Alakuljanak ki a tanulókban azok a képességek, 

amelyek a társadalom és gazdaság megértéséhez nélkülözhetetlenek. 
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Fejlődjön a tanulók társadalmi tér- és időszemlélete. Ismerjék meg a 

társadalom működési mechanizmusait. Törekedjen a tanuló az 

előítéletes magatartás következetes elutasítására. Ismerje meg és 

tudja elemezni a különféle tudományok (történelem, szociológia, 

jogelmélet, alkotmánytan, politológia, filozófia, közgazdaságtan stb.) 

anyagára támaszkodva a társadalom viszonyait, fogalmait, 

törvényszerűségeit. Ismerje fel a társadalmi problémákat, 

feszültségeket, és a lehetséges kezelési módokról legyenek fogalmai. 

Ismerje meg az alapvető állampolgári jogokat, és az állampolgárság 

kritériumait. Fejlődjenek ki a tanulókban olyan képességek és 

attitűdök, melynek birtokában képesek lesznek állampolgári jogaik 

gyakorlására. Erősödjön nemzeti tudata, fejlődjön a humánus, 

értékeket védő magatartásuk. Ismerjék meg a tanulók a demokratikus 

politikai intézményrendszert. Ismerjék fel a nemzetközi 

munkamegosztás szerepét és fontosságát. Legyenek tisztában korunk 

globális kérdéseivel, az emberiség közös történelmi felelősségével. 

Ismerjék az európai integrációs folyamatok lényeges elemeit. 

Ismerjék meg azokat a kapcsolódási pontokat, melyek 

Magyarországot Európával összekötik. 

A tanuló lássa árnyaltan az embereket; elemezze önmaga és mások 

döntéseit; ismerje fel, hogy milyen viszonyok fűzik őt 

környezetéhez, és kiért, miben és mennyiben felelős; fedezze fel a 

rokoni és baráti kapcsolatok értékeit; család- és gyermekbarát 

gondolkodása és attitűdjei alakuljanak ki; ismerje fel, hogy mit tehet 

a közjó és az emberi jogok védelmében; becsülje az emberi életet és 

a természeti értékeket. 

Ismerje az emberi együttélés alapelveit; sajátítsa el a tudatos 

belátáson alapuló kritikát; mélyüljön el jogérzéke, társadalmi 

felelősségtudata; ismerje az etika alapfogalmait; tudjon érvelni az 

ember kilétéről, a jó és rossz mibenlétéről, az erényekről folytatott 

vitákban; fogalmazza meg saját maga és környezete számára a helyes 

cselekedet alapelveit. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tantárgy tanításának kezdetekor belépési követelmény nincsen, 

amennyiben a tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje lehetővé 

teszi, egyes modulok átléphetők, sorrendjük felcserélhető. A 

tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje és szélessége szabja meg 

a szintrehozási feladatokat. Javasoljuk, hogy a pedagógus használja 

ki a csoport korábbi ismereteiből fakadó előnyöket, és azok 

segítségével zárkóztassa fel az előzetes ismeretekkel nem 

rendelkezőket. 

A tanuló: tudja rendszerezni, elemezni az információt, tudjon 

következtetéseket levonni; legyen képes érvelni álláspontja mellett és 

megérteni mások álláspontját; legyen képes szemelvények önálló 

feldolgozására szóban és írásban; legyen képes megfontolt, 

tárgyilagos véleményalkotásra, esetleg véleményváltoztatásra is; 

tudjon beszámolni saját tapasztalatairól vagy tömegkommunikációs 

eszközökből szerzett ismereteiről, és legyen képes értékelni azokat; 

ismerje a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekhez 

kapcsolódó általános és konkrét fogalmakat; legyen tisztában a 

demokratikus gondolkodási és magatartási mintákkal. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mai magyar társadalom 

Társadalmi csoportok– társadalmi mobilitás. 

A társadalom rétegződése és térbeli szerkezete. 

Gazdagság és szegénység. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek. 

Szocializáció és társadalmi devianciák 

(öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, vandalizmus, idegengyűlölet, kábítószer). 

A szocializáció fogalma, tartalma és színterei. 

Problémák a szocializáció folyamatában. 

Az iskola világa  

A műveltség társadalmi szerepe. 

Közoktatás – szakoktatás – felsőoktatás. 

A művelődés iskolán kívüli formái és színterei. 

Az iskolán kívüli művelődésben, képzésben részt vevők érdekérvényesítési lehetőségei. 

A politika világa  

A politika fogalma. 

Diktatúra és demokrácia. 

Az érdekérvényesítés különféle módjai. 

Tömegkommunikáció és politika. 

Rendszerváltás Magyarországon. 

A hazai pártok általános jellemzői. 

Érdekképviseleti szervezetek és nyomásgyakorló csoportok. 

A közvélemény-kutatás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalmi mobilizáció, szocializáció, társadalmi rétegződés, 

kirekesztés, fajgyűlölet, politika, pártok, pártrendszerek, média, 

tömegkommunikáció. 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 15óra 

E: 9óra 

Javaslat 

a. Múzeumlátogatás. 

b. A régészek munkája (ásatások látogatása). 

c. Projektfeladat. 

 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

Javaslat 
1. A tanulók éves teljesítményének értékelése (portfólió). 

2. Hagyományos írásbeli/szóbeli vizsgafeladatok. 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg 

egybevetésére. Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és 

közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók céljára. 

Tudjanak felépített feleletet adni a tanult témákról. Tudjanak ábrákat, 

térképeket és egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni 

élőszóban, rövid felkészülés után. Tudjanak méréseket készíteni a 

térképen önállóan, vagy szaktanári segítséggel (lakosságszám, 

népsűrűség, gazdasági fejlettség). Tudják a térképen ábrázolt 

jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli feladatok megoldásába. 

Felkészülés az érettségi követelményeinek a teljesítésére. 
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TERMÉSZETISMERET 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk-

környezetünk természetföldrajzi részét)tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti. 

A természettudományi műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 

az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut 

el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős 

és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete 

nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok 

természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus 

és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. Ennek 

ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A kerettantervben szereplő anyag az érdeklődés felkeltésére és fenntartására szolgál, 

nem tűzi ki célul egyik természettudományos tárgy érettségi vizsgájára való felkészítést sem, 

de hozzájárul azokhoz, amennyiben a tanuló a későbbiekben mégis ezt választaná. 

Középpontjában az ember egészségét, és szűkebb-tágabb közösségeinek fennmaradását 

lehetővé tevő gyakorlati és elméleti ismeretek állnak. Szemléletmódja komplex, tehát a fizikai, 

kémiai, földrajzi és biológiai ismereteket kölcsönhatásaikban vizsgálja, tárgyalja. 

 

Témakörök  

 

I. Egészség és betegség – belső világunk 

A hormonok világa 

Idegrendszer 

Az immunrendszer 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és gyógymódok 

II. Környezet és egészség – külső hatások 

Élelmiszerek 

Víz 

Levegő 

Talaj 

Sugárzás 

III. Fenntarthatóság 

A növekedés határai 

A természetvédelem eszközei 

Energiaforrások 

Hulladék 

Autonómia 
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Természetismeret 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

I. (11.) 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 2 - 1 - 

éves óraszám 

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

72 

(64) 
- 

36 

(32) 
- 

szabad órakeret 8 - 4 - 

 

A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Az óraszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

I. Egészség és betegség 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Általános célok:  

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és 

az azt fenyegető főbb hatások az emberi 

szervezet szintjén és a társas kapcsolatokban. A 

szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben. Az idegi- hormonális és 

immunrendszer összefüggései. Betegségtípusok 

és gyógymódok ismerete. 

 

A hormonok világa 

A hormonok szabályozó szerepe az inzulin 

példáján. 

A vércukorszint jelentőségének értelmezése. 

A cukorbetegséghez vezető okok feltárása 

és a kezelés módja. 

A rövid távú stresszt kiváltó tényezők és az 

adrenalin hatása. 

A stresszhelyzetre adható válaszok 

(megküzdési stratégiák). 

 

Vegetatív reflexek 

A feltétlen reflex fogalma. 

A szervezetünket védő vegetatív reflexek: 

légzés, nyelés, köhögés, pupilla, szemhéjzárás. 

 

Az immunrendszer 

A betegségekkel szembeni védettség 

 

A homeosztázist fenntartó mechanizmusok 

felismerése. A visszacsatolás jelenségének 

bemutatása, élő és technikai 

visszacsatolásos rendszerek összevetése. 

 

 

 

 

 

A szabályozó szerep bemutatása és 

elemzése konkrét példán. 

A cukorbetegség tüneteinek felismerése.  

Kontrollált és hosszú távú stresszt okozó 

hatások felismerése, a tünetek 

megkülönböztetése. 

 

 

 

 

 

Térdreflex kiváltása, magyarázata. 

Pupillareflex kiváltása, magyarázata. 

Általánosságban valamely életjelenség 

biológiai funkciójának megfogalmazása. 

 

Védőoltásokkal kapcsolatos érvek 
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kialakulása (természetes és mesterséges, 

passzív és aktív immunitás). 

A saját és idegen megkülönböztetésének módja 

és következményei (pl. vérátömlesztés, magzati 

immun-összeférhetetlenség). 

 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és 

gyógymódok. 

Az egészség fogalma.  

A betegségek fő okai (fertőzések, 

hiánybetegségek, mérgezések, öröklött 

hiányosságok, függőségek, pszichoszomatikus 

okok, szabályozási zavarok, rizikófaktorok). 

A megelőzés, a szűrés, a tüneti kezelés és 

oksági kezelés. 

Az immunrendszerre ható testi és lelki 

tényezők. 

megfogalmazása.  

A higiéné szerepének értelmezése. 

 

 

 

 

 

 

Betegségek megkülönböztetése eredetük 

szerint. 

Az egészséges életvitelre vonatkozó 

szabályok megfogalmazása. 

Függőségek kialakulásának értelmezése.  

 

Kulcsfogalmak 

Homeosztázis, hormon, szabályozás, reflex, immunitás, antigén, 

ellenanyag, védettség, stressz, rizikófaktor, adrenalin, inzulin, 

pszichoszomatikus betegség. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

II. Környezet és egészség – külső hatások 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás A levegő, a víz szennyezésének fő forrásai. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Egészség és fizikai-kémai tényezők kapcsolata. Geoszférák 

rendszerszemléletű vizsgálata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Élelmiszerek 

A tartósítás oka és módjai (hőkezelés, 

fagyasztás, sózás, tartósítószerek). 

Adalékanyagok szerepe, kockázatok. 

Vegyszeres növényvédelem, 

szermaradványok, élelmiszerbiztonság.  

Hiánybetegségek, túltápláltság.  

 

Víz 

A víz kémhatása, keménysége, ionjai.  

A vízszennyezés fő forrásai. Biológiai 

víztisztítás. 

Az ivóvízkészletek forrásai, védelmük. 

 

Levegő 

A levegő összetétele. A szén-dioxid, kén-

dioxid, ózon, halogenidek jelentősége. Az 

üvegházhatás oka, fokozódásának lehetséges 

 

Adalékanyagok, tartósítószerek szerepének 

felismerése és azonosítása (E-számok 

alapján).  

A túlsúly kockázatainak felismerése, 

magyarázata. 

 

 

 

Az ivóvízforrások típusainak ismerete, 

védelmük lehetőségeinek magyarázata. 

A vízlágyítás módjainak ismerete.  

 

A levegőbe jutó egészségkárosító anyagok 

ismerete, adatok, grafikonok értelmezése.  

Üvegházhatást bemutató ábrák értelmezése. A 

szmog keletkezésének magyarázata, teendők 

ismerete szmogveszélyben. A légszennyezés 

elhárításának ismerete helyi szinten (pl. a 
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következményei. Szmog, szmogriadó. Por, 

allergének. Légúti betegségek, járványok.  

 

Talaj 

Kialakulása, szerepe, típusai. Az erózió okai, 

következményei, megelőzése. 

Tápanyagutánpótlás: trágyázás, komposztálás, 

vetésforgó. 

 

Sugárzás 

A látható fény mint elektromágneses sugárzás. 

Hullámhossz, frekvencia és energia 

összefüggése. Ultraibolya, röntgen és 

infrahullámok felhasználása, előnyös és 

veszélyes hatásai. 

A radioaktív sugárzás keletkezése, típusai, 

biológiai hatásai. 

szén-monoxid keletkezése, a műanyagok 

égetésének veszélyei).  

 

A talaj szerkezetét és erózióját bemutató 

ábrák értelmezése.  

A tápanyag-utánpótlás háztáji módjainak 

ismerete, a hulladékgazdálkodással való 

összefüggésének értelmezése. 

 

A sugárzástípusok megkülönböztetése fizikai 

jellemzőik ismeretében. 

Radioaktivitás jellemzőinek és biológiai 

hatásainak kapcsolatba hozása. 

Gyakorlati óvintézkedések ismerete a túlzott 

UV-sugárzás kivédésére.  

Kulcsfogalmak 

Kockázat, kémhatás, vízkeménység, talajvíz, rétegvíz, ózon, szén-

dioxid, szmog, üvegházhatás, talaj, erózió, komposzt, humusz, 

hullámhossz, frekvencia, energia, elektromágneses sugárzás, 

radioaktivitás (alfa-, béta- és gamma-sugárzás), mutáció, rákkeltő hatás. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

III. Fenntarthatóság 

Órakeret 

N: 24 óra 

E: 12 óra 

Előzetes tudás Az élőlények szaporodása, a környezetet terhelő hatások.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A csoportokat fenntartó rendszerek működéseinek, kölcsönhatásainak 

megismerése. Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során 

az érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés 

kialakítása az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Közös cél:  

Az élőlények együttélését magyarázó 

feltételek, az ember szerepének elemzése. 

Környezet, egészség és gazdálkodás 

összefüggései, néhány lehetséges megoldási 

módszer értékelése.  

Környezetszennyezési források, 

természetvédelmi módszerek. 

 

A növekedés határai 

Az élőlény-populációk elszaporodása és 

 

Környezetszennyezési források felismerése, 

elhárításuk módjának ismerete. 

Környezeti kár, természetkárosítás okainak 

elemzése.  

 

 

 

 

 

A terjedés és visszaszorulás okainak 



 

1171 

 

visszaszorulása. Populációs kölcsönhatások 

példákkal. Járványok, kórokozók 

rezisztenciája, megelőzés. 

A biológiai indikáció. Példák az 

életközösségekben zajló anyagkörforgásra 

(szén, nitrogén), az anyag és energiaforgalom 

összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, 

fogyasztó, lebontó szervezetek). A Gaia-

elmélet lényege. 

Az ember hatása a földi élővilágra a 

történelem során. Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

 

A természetvédelem lehetőségei 

A természeti környezet terhelése: fajok 

kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok 

behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, 

területek és a biológiai sokféleség védelme. 

A környezeti kár fogalma, csökkentésének 

lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom.  

Energiaforrások 

Fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj, 

földgáz): összetétel, keletkezés, készletek, 

környezeti hatás. 

Atomenergia. A hasznosítás módja, 

kockázatai. 

Megújuló energiaforrások: vízenergia, 

napenergia, szélenergia, földhő (lehetőségek, 

kockázatok). 

Bioenergia. Hagyományos és új formái. 

Környezeti terhelés. 

 

Hulladék 

Szennyezés, hiány, hulladék kapcsolata. 

Hulladékgazdálkodás.  

 

Az autonómia lehetőségei 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti 

hátterének fő tényezői (fogyasztás, 

városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A közlegelők tragédiája: a 

klasszikus gazdaságtan és kritikája. 

Szelíd technológiák, a passzív ház, 

biogazdálkodás.  

értelmezése konkrét példákon. 

A járványt kiváltó és megszüntető tényezők 

vizsgálata. 

Megfigyelések értelmezése a környezet 

állapotára utaló biológiai jelzésként. 

Körforgást bemutató ábrák elemzése. 

Az élőlények egymásrautaltságának 

magyarázata. 

 

Történelmi esettanulmányok. A 

fenntarthatóság feltételeinek 

megfogalmazása.  

 

 

 

A természetkárosítás okainak magyarázata. 

Helyi környezeti probléma felismerése, 

információk gyűjtése. 

A sokféleség értékének magyarázata. 

Az ökológiai lábnyomot csökkentő 

lehetőségek magyarázata. 

 

 

 

A fosszilis energiaforrások keletkezésének, 

felhasználási ütemének és lehetőségeinek 

elemzése grafikonok, esettanulmányok 

alapján. 

Az atomenergia és a vízenergia 

felhasználásával kapcsolatos érvek és 

ellenérvek összevetése. 

Az energianyerés és a környezet adta 

lehetőségek kapcsolatának feltárása. 

 

 

 

A hulladékkezelés helyi és országos 

lehetőségeinek elemzése. 

 

 

Uniós szintű, nemzeti és helyi lehetőségek 

ismerete a fenntartható gazdálkodással 

kapcsolatban.  

Környezeti szempontból fenntartható 

életforma, lakókörnyezet és fogyasztás 

megtervezése a lehetőségek figyelembe 

vételével. 

Kulcsfogalmak 

Környezet, eltartóképesség, jelzés (indikáció), Gaia-elmélet, sokféleség, 

stabilitás, fenntarthatóság, természetvédelem, környezettudatosság, 

alternatív energia, ökológiai lábnyom. 
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A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, tudja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismeri az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. 

Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-

átalakító szerepére.  
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INFORMATIKA 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

tudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, feldolgozó 

és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló 

informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, 

az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása, és célszerű, értő módon való 

kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden részét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos ponton kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel kérdéseit, törekedjen építő javaslatok megfogalmazására, 

készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia 

fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű ismerete, az 

információszerzésben, -értelmezésben, -felhasználásban és az elektronikus kommunikációban 

való aktív részvétel.  

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más 

tantárgyakhoz tartozó feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika 

tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem 

formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. 

Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola 

informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az 

alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai, azon túl, hogy a tanulók váljanak a 

digitális világ aktív polgárává, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljaival harmonizálnak. Az ott 

leírt digitális kompetenciák fejlesztése akkor valósulhat meg, ha az egyes tantárgyak, 

műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt 

módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek 

elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi 

műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok 

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív 

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és 

hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra 

és az informatikai eszközök használatára. 
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1. Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép 

alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók 

megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a 

legfontosabb hardverelemek működését. Az információs társadalom lehetőségeivel csak 

azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az 

informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban 

az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és 

az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

2. Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például 

állományok kezelésére, különböző alkalmazások használatára, és a programok 

üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó 

algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával 

javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka 

hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell 

használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő 

eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és video-szerkesztéssel, 

multimédia-fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-

kezeléssel kapcsolatos problémák megoldása közben az adott programok értő 

felhasználása. 

3. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. század 

kihívásai közé tartozik az, hogy az emberek tevékenységeiket tudatosan és 

körültekintően tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az 

életszerű, probléma alapú feladatok sikeres megoldása befolyásolja az életminőséget. 

Ennek szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti 

fejlesztése, melyre ebben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes 

részfolyamatai, például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása, önálló 

feladatként jelenhetnek meg. „A problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel” rész elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti 

módszereivel. 

4. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett központba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe 

helyezi az interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás 

informatikai eszközök hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a különböző 

formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás 

elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, 

kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő 

alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló 

használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 

online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott 

válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata, tanári 

segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló 

kommunikációs formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és 

összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában foglalja az információk 

fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a 

kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló 

kommunikáció számtalan tanulási lehetőséget rejt, ezért a tanulóknak ismereteket kell 

szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, a 

használatra vonatkozó elvárásokról, szabályokról. 

A médiainformatika rész-témakör tartalmazza az elektronikus, internetes 

médiumok elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források 
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használata magában foglalja az egyes információhordozók tanulásban való 

alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 

5. Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai 

eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások 

megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az 

igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai rendszerek 

használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek 

tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget 

kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára. 

6. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az információ-

szerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a hétköznapokban. Ennek 

részét képezi az információk elérése, kritikus szelekciója, feldolgozása és a folyamat 

értékelése. A könyvtár forrásközpontként való használata az önműveléshez szükséges 

attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról és megtervezze azt. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy ismerje a dokumentumtípusok és segédkönyvek típusait, 

jellemzőit és azok információs értékének megállapításához szükséges szempontokat. 

Tudatosítani szükséges a tanulókban a könyvtári információszerzéshez kapcsolódó 

etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. A könyvtári informatika témakör oktatása során 

a tanuló a könyvtárak és a könyvtári források használatának alapjaival ismerkedik meg, 

majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati feladatok 

során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken, és rendszerezi, mélyíti 

tudását.  

A tantárgy megalapozottsága nagyon eltérő lehet, hiszen a tanulók a szakiskolában direkt 

informatikát (közismereti tárgyként) nem tanultak, de lehet előzetes tudásuk az általános 

iskolából, ill. a szakmai oktatás területéről, esetleg a jobb feltételekkel rendelkező 

szakiskolákban a közismereti képzéshez ténylegesen tudták használni az informatikai 

eszközöket (ahogyan azt a szakiskola tanterve minden iskolának javasolja). Ezért az adott 

osztály, az egyes tanulók előképzettségétől függ, honnan indulhat az informatika oktatása, ill. 

mely témákra kell nagyobb súlyt fektetni. Ezért is szerepel a két évfolyam egy ciklusban, így a 

helyi tanterv a helyi adottságoknak megfelelően tudja elosztani a témaköröket két évfolyamra.  

Törekedni kell arra, hogy az informatika tanulása során szoros kapcsolatban legyünk 

bármely tantárgy aktuális feladataival, az ahhoz szükséges információ-gyűjtéssel stb.; arra, 

hogy menet közben váljon természetes rutinná az informatika alkalmazása, a számítógép 

eszköz-jellegű használata.  
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Informatika 

I. (11.) 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

I. (11.) 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

II. (12.) 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 2 2 1 1 

éves óraszám  72 62 36 31 

éves óraszám a 

két évfolyamon 

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

134 

(119) 

67 

(59) 

szabad órakeret a 

két évfolyamon 
15 8 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

11–12. évfolyam  

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra  

Javaslat 

A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezetőben 

említettek miatt arról, hogy milyen előzetes tudásra építhetünk.  

A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló 

kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egymás 

értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő 

alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka 

minősítése is.  

Fontos azt is figyelemmel kísérni és nagyra értékelni, hogyan 

kapcsolják tanulóink számítógépes ismereteiket más tantárgyakhoz 

(anyaggyűjtés, felkészülés, otthoni munkák). Az éves munka végső 

minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai 

teljesítményét is.  

Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, 

szöveges fejlesztő értékelésre. 

 

Tematikai egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

és rendszerező bevezetés/összefoglalás 

Órakeret 

N: 13+2 óra 

E: 6+2 óra 

Javaslat 

Az órakeretben 2 óra van a kezdeti áttekintésre (mire szolgál a tantárgy, 

milyen témaköröket érintünk az év során, milyen eredmények várhatók 

az informatika alapszintű tanulásától). Ehhez hasonlóan a tanév végén 

egy rendszerező témalezárás javasolt.  

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói 

egyéni problémák megoldására (ha fejlesztési céljainkkal összhangba 

hozható), esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Levelező oktatás esetén a kisebb 

időkeret szűkebb teret hagy a választásra, mindenképpen törekedni kell 

arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek 

az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok 

közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti 
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értékelésére fordítani. Mindezt tervezzük meg előre, az 

osztállyal/csoporttal közösen előzetesen beszéljük meg!  

 

Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret  

N: 25 óra  

E: 12 óra 

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A 

számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. 

Víruskereső programok használata. 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az adott 

feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák, 

adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése.  

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, 

megnyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének 

magabiztos használata. 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és 

kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, 

betartása. 

Számítástechnikai mértékegységek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb perifériák 

rendeltetésszerű használata.  

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldására alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai 

eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 

háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 
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Tematikai egység 

2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

N: 26 óra  

E: 12 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése.  

Szövegműveletek végrehajtása.  

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés 

alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása.Szöveg 

javítása.Karakterformázás.Bekezdésformázás.Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. 

Rajzok készítése.Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása.A 

vágólap használata. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban.  

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázatformázás. A helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció 

elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció 

beállítása.  

Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. A blog 

megismerése, használata. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Digitális képek alakítása, formázása. A digitális képek jellemzőinek megismerése. 

Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

 

Tematikai egység 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A 

térképhasználat alapjainak ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati 

ismeretek alapozása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat 

fogalmának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata. 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi 

életben. 

Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút 

hivatkozás fogalma. 

Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak 

értelmezése. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online 

tudástárak használata. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok 

gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 

Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten.  

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, 

koordináta, útvonalkereső.  

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

Tematikai egység 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

N: 24 óra  

E: 12 óra 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ felismerése, kifejezése. Az információforrások 

ismerete. Az algoritmus ismerete, megfogalmazása. A 

tevékenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári 

segítséggel. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Információgyűjtése, feldolgozás. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése.  

Az algoritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A 

feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz 

szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus 

informatikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. A 

megoldás lépéseinek szöveges, rajzos szemléltetése, értelmezése. Folyamatábra készítése. 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. Az algoritmus-

leírás eszközeinek és módszereinek megismerése.Egyszerű algoritmusok készítése. 

Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmustervezés, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, 

fordítás, tesztelés. 

 

Tematikai egység 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek. 

Síkgeometriai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Algoritmuskészítés és megvalósítás. A kész programok kipróbálása. 

Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen.  

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.  

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények 

megjelenítése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási 

készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás 

folyamatának értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Az alulról felfelé 

építkezés elve, a lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, 

bemenő adat, kimenő adat. 

 

Tematikai egység 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

N: 20 óra  

E: 10 óra  

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Hatékony információ-keresés, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

kritikus információkezelés, a tartalom-előkészítés publikálásra.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, 

linkhasználat, portálkeresés. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok 

ismerete.Keresőkérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.  

Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas, több keresési szempont 

egyidejű érvényesítése, űrlapkitöltés. 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének 

értelmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása.A 

keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos 

információszerzés.Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi 

könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Információelemzés a hitelesség 

szempontjából.Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok. 

Dokumentumkészítés nyomtatáshoz és webes publikáláshoz. A közlésre szánt szöveges és 

képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. A 

webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése 

nyilvános tárhelyre. A publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus 

keresés, kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység 
4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett-ismeret. 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Információküldés és -fogadás. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközökkel.  

A levelezőrendszerek alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím 

létrehozása. Üzenetküldés, fogadás, válasz, levéltovábbítás, mellékletek csatolása. 

A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A 

kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel való és 

a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér 

közlekedési szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Felelős magatartás az online világban. Netikett. A kommunikáció írott és íratlan szabályai. 

Adatvédelem, az információmegosztás etikai kérdései. Az online kommunikációban rejlő 

veszélyek elleni védekezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, 

netikett. Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 

mobilkommunikáció, adatvédelem. 

 

Tematikai egység 4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD-, DVD-

használat. A böngészőprogram a gyakorlatban, fontosabb portálok. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes 

média elérése, információletöltés a számítógépre, 

információértelmezése. 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak 

megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok, video-megosztó rendszerek keresése. Elektronikus könyvek keresése, 

olvasása.Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú adatbázisok 

használata. Oktatóprogramok használata. 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban.  

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Az internet, a televízió, a rádió 

használata. Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az 

interneten. Képek, zenék, filmek az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok az 

interneten. Internetes térképek keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videómegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram. 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

Tematikai egység 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

N: 12 óra  

E: 6 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. 

Az infokommunikációs eszközök használata során tanúsított 

viselkedési módok megfigyelése.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. Az 

adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése, etikai és jogi kérdések tisztázása.Az információforrások 

feltüntetése a dokumentumokban.  

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása.Az információ kezelése során felmerülő veszélyek 

felismerése, elhárításuk lehetőségei.Az információforrások 

hitelességének értékelése.Viselkedési szabályok közös kialakítása, a 

kulturált együttélés szabályainak betartása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és 

következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése.Szerzői 

joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok 
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megismerése, értelmezése. 

Információforrások gyűjtése.A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban. Az információ hitelességének kritériumai és ellenőrzési lehetőségei. A 

megbízható információforrások ismerete. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy 

korlátozottan használható programok.A programhasználattal kapcsolatos jogok és 

kötelességek. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, 

működésének megfigyelése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális 

információs társadalom jellemzői.Az elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a 

hétköznapi életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az 

elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások 

működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai egység 6. Könyvtári informatika 

Órakeret  

N: 6 óra 

E: 3 óra  

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. 

Betűrendezés. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

z) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak az önálló, alkotó és etikus felhasználása 

egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata  

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében.Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc 

ismeretében. 

Könyvtári szolgáltatások 
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A hagyományos és az új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások 

megismerése. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus 

funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus 

jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és 

tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A nagyobb könyvtárak funkcionális 

tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.  

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett 

keresőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított 

forráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek 

megállapítása; csoportosításuk.  

A nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a közhasznú információforrások és az 

ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított 

kiválasztása.A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő 

feladatok. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak 

megértése. Saját gondolatok elkülönítése a másokéitól. A felhasznált források önálló 

azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 

szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, 

keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált 

irodalomjegyzék. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus, a 

12. évfolyam végén 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 

feldolgozásának végére ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak 

funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a 

könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt 

keresni; segítséggel tudjon multimédiás oktatóprogramokat használni; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program 

kezelését. 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 

feldolgozásának eredményeképpen ismerje meg a különböző 

informatikai környezeteket; tudja használni az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; segítséggel legyen képes az 

adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök 

kiválasztására. 

A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának végére 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan 

elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja 

a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutató 

készítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű 
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összefüggéseket; segítséggel tudjon tantárgyi, könyvtári, hálózati 

adatbázisokat használni, ezekben keresni; tudjon különböző 

dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni, 

dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon 

szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje 

a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. 

A tanuló a „Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel” témakör feldolgozásával legyen képes összegyűjteni a 

problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a 

problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy 

segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a problémamegoldás 

folyamatát; ismerje és használja az algoritmus-leíró eszközöket; legyen 

képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen 

képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint 

információt keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen 

képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes 

elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az 

interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait, 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 

szolgáltatásokat. 

A tanuló az „Információs társadalom” témakör feldolgozásának végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje 

az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;ismerje az adatvédelem 

érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai 

eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; szerezzen 

gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. Ismerje az informatikai biztonsággal és 

adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való 

visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; ismerjen 

megbízható információforrásokat; legyen képes értékelni az információ 

hitelességét; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályokat; ismerje az információforrások etikus 

felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök 

használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit;ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást, legyen 

képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

A tanuló a „Könyvtári informatika” témakör feldolgozásának 

eredményeképpen a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen 

képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, további 

releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus 

forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; a 

könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott 

forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. 

informatikai eszközök használata, szövegalkotás); egyszerű témában 
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képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan 

végrehajtani. 
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Szakközépiskola 12.-13. évfolyama – érettségi vizsgára felkészítő évfolyamok 

tanterve: Bevezetése 2019.szeptember.01-től felmenő rendszerben 
 

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

 

Azonosító:  F-SZAKK-E-12-13                                                   Kód: FELN- SZAKK.- E. 12-

13.    

Érvényes: 2019. szeptember 1-jétől felmenő jelleggel,  

Szakközépiskola érettségire felkészítő évfolyamok - Esti rendszerű 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tantárgyak 
12. évf. 13. évf. 

Magyar Irodalom 2+1 2+1 

Magyar nyelv 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 3 3+1 

Emberismeret és etika 1 1 

Idegen nyelv  3+1 3+1 

Matematika 3+1 3+1 

Természetismeret  1 - 

Informatika 1 1 

A tanuló kötelező heti óraszáma 14 13 

A szabadsáv heti óraszáma 4 5 

A szabad sávból felhasznált heti óraszám 4 5 

A tanuló tényleges heti óraszáma 18 18 

A középszintű érettségire szabadon választható 

tantárgyak: 

• Informatika 

• Etika 

Emelt szintű érettségire felkészítések (szabadon 

választható) 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Történelem  

• Matematika  

• Idegen nyelv  

 

 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

- 

1 

1 

1 

1 
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5. Kerettanterv a szakközépiskolák 9–13. évfolyama számára 
 

A) Kerettantervek a képzés első három évfolyama számára 

 

Az első három évfolyam, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges közismereti képzést 

és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam. 

 

B) Kerettantervek a képzés érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamai 

számára 
 

Célok és feladatok 

 

A szakközépiskolások érettségi vizsgára felkészítő képzése a szakközépiskola első három 

évfolyamát (vagy korábban szakiskolát /szakmunkásképző intézetet) végzett tanulók számára 

biztosítja az érettségi vizsgára történő felkészítést.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés 2 évfolyamból áll (12., illetve 13.), amelynek 

programja a 3 éves szakközépiskolai közismereti programra épül. A képzés célja az, hogy olyan 

ismereteket nyújtson, illetve olyan készségeket, képességeket fejlesszen, amelyek átfogják az 

általános műveltség középiskolai körét. Ugyanakkor tekintetbe kell venni azt, hogy a 

szakközépiskola első hároméves szakasza során az alacsony közismereti óraszámok miatt nem 

nyílt lehetőség arra, hogy a tanulók az elvégzett évfolyamokon maradéktalanul elsajátítsák a 

Natban előírt követelményeket, ezért itt a hiányok 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.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés megteremti az érettségi, a középfokra alapozott 

szakképzés, a felsőfokú továbbtanulás, a munkaerőpiacon történő előnyösebb elhelyezkedés, 

illetve a szakmai végzettség megszerzésének lehetőségét. A tananyag tantárgyi és tantárgyközi 

tartalmai, tevékenységformái közvetítik és továbbfejlesztik a kommunikációs és a tanulási 

képességeket az élethosszig tartó tanulás igényeinek és az erre való képességek kifejlődésének 

érdekében. Alkalmat adnak a tanulók életvitelének, társadalmi létformáiknak és a világban való 

tájékozottságuknak a 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 

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

eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ily módon törekszik a műveltség elvontabb elméleti és konkrétabb, gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására 

– különös tekintettel az érettségire, illetve a felsőfokú továbbtanulás lehetőségeinek 

biztosítására. Hangsúly került a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeinek 

biztosítására, a problémamegoldó és a kreatív működés irányába.  

Az érettségi vizsgára felkészítő képzés kerettantervét nappali, esti és levelező 

munkarend mellett bármely más munkarendben is lehet alkalmazni, azokban, amelyeknek a 

feltételei rendelkezésre állnak, illetve amelyet a köznevelési törvény lehetővé tesz. 
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Tantárgyak és óraszámok 

 

 

Évfolyam/ 

Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

13. 

Nappali 

tagozat 

12. 

Esti tagozat 

13. 

Esti tagozat 

Magyar nyelv és irodalom 6 6 3 3 

Idegen nyelv 6 6 3 3 

Matematika 6 6 3 3 

Történelem, társadalmi és 

állampolgári ismeretek 
4 5 3 3 

Természetismeret 2 – 1 – 

Informatika 2 2 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 – – 

Osztályközösség-építő 

program 
1 1 – – 

Szabadon tervezhető órakeret 3 5 4 5 

Összesen (közműveltségi 

óraszámok) 
35 36 18 18 

 

 

 

Kerettantervek: 

— Magyar nyelv és irodalom 

— Idegen nyelv 

– angol 

— Matematika 

— Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

— Természetismeret 

— Informatika 
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MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM  
 

 

A szakközépiskolák 12−13. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, 

amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi, hogy ezek a 

tanulók sikeresen elvégezték a szakközépiskola első három évfolyamát. Ugyanakkor a 

szakképzésben a szakmára való felkészítés a domináns, és a közismereti képzés csak alapozó 

jellegű. A közismereti program szándéka szerint kialakítja az érettségi anyag elsajátításához 

szükséges képességeket, készségeket, attitűdöket. Vagyis az érettségire felkészítő képzésben 

erre kell alapozni, ezért lehet a két évre összesűrített programot elsajátítani. 

A kerettanterv legfontosabb célja, hogy célzottan felkészítsen a sikeres érettségi 

vizsgára, az ehhez szükséges ismeretek, készségek, képességek elsajátításával. A különböző 

tudással érkezőket felzárkóztassa, és mindenkit eljuttasson az érettségihez elégséges 

minimumig, illetve lehetőleg annál is tovább. Mégpedig rendkívül koncentráltan, hiszen csak 

két év van a felkészülésre. A kerettanterv nagyon erősen épít a motiváltságra és az otthoni, 

önálló munkára. Ezzel a sikeres későbbi élet megalapozását és az élethosszig tartó tanulásra 

való felkészülést is segíti. A munkaerőpiacon sokkal jobb helyzetbe kerülnek a sikeres érettségit 

tett tanulók, és nemcsak a bizonyítvány, de a nagyobb tudás, a szükséges kommunikációs, 

szociális készségek és képességek megléte miatt is. Ennek belátása a legfontosabb motiváló erő 

lehet a sokszor nehéz, nagy hiányosságokat bepótolni hivatott és komoly elvárásoknak 

megfelelő munkában. 

A tananyag tantárgyi és tantárgyközi tartalmai, tevékenységformái fejlesztik a 

kommunikációs és a tanulási képességeket. Segítik a tanulókat életvitelük javításában és a 

világban való tájékozottságuk továbbfejlesztésében. Módot nyújtanak a tanulók 

személyiségének minél átfogóbb fejlesztésére, szocializálására. 

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

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

eszköze is, az ismeretelsajátítástól elválaszthatatlan gondolkodási és cselekvési műveletek 

kifejlesztője. Ezért törekszik a műveltség elvontabb, elméleti és konkrétabb, gyakorlati 

szintjeinek egyensúlyára, az elméleti és a gyakorlati gondolkodás közti átmenetek létrehozására 

− különös tekintettel az érettségire, esetleg a felsőfokú továbbtanulás vagy a szakmatanulás 

lehetőségeinek biztosítására. Hangsúlyt kap a problémamegoldó és a kreatív gondolkodás, 

ezzel párhuzamosan a reproduktív gondolkodás továbbfejlesztési lehetőségeit is biztosítja. 

A képzés fontos területe a magyar nyelv és irodalom, hiszen az itt kialakított készségek 

és képességek, az e tárgyban megszerzett nyelvi, kommunikációs és műveltségbeli tudás 

nagyban segíti a többi tárgy tanulását, a sikeres vizsgák letételét. Fontos, hogy a tanulók 

számára világossá váljon, hogy az irodalmi (és a nyelvtani) ismeretek nemcsak az emberi 

kultúra fontos részei, hanem saját mindennapi életükben, emberi kapcsolataikban, 

konfliktusokban való eligazodásban is segítséget jelenthetnek. 

Ki kell alakítani a tanulókban az irodalom iránti igényességet, az iskola befejezése utáni 

önművelés igényét. Ezekkel összhangban képessé kell tenni őket az irodalmi alkotások elemző 

(esetleg kritikus) befogadására, a magyar és világirodalmi alkotások megbecsülésére, valamint 

az ezekkel kapcsolatos véleményeik szabatos megfogalmazására mind írásban, mind szóban. 

Fontos, hogy a véleményekben a személyességen túl az irodalomelméleti, -történeti 

tárgyszerűség, a megalapozottság is helyet kapjon, és a vélemény megformáltságának 

színvonala minél magasabb legyen. 

A kerettanterv teljes mértékben épít a 9−12. osztály magyar nyelv és irodalom 

kerettantervére (hiszen az érettségi követelmények minden képzési típusban és életkorban 

ugyanazok), ugyanakkor tekintetbe veszi, hogy ezeknek a tanulóknak eltérő életkoruk, 
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élettapasztalataik vannak, illetve figyelembe veszi a két évre rövidült képzési időt. Ez a 

tananyag kiválasztásában és hangsúlyaiban is megjelenik, illetve igazodik a három képzési 

forma eltérő órakereteihez. Ugyanakkor azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 

mindhárom képzési formában ugyanazok az érettségi követelmények, vagyis a tananyag 

ugyanaz. Amiben eltérés van, az az órán elvégezhető anyag és az otthoni munka aránya. 

Legfontosabb cél tehát a sikeres érettségi vizsga; a tanterv, az anyagok szelektálása a 

vizsgakövetelményekhez lett igazítva. 

A tematikai egységeknél az óraszámoknál elkülönítve szerepelnek az esti (E) és a 

levelező (L) forma óraszámai, mindkettő esetében építeni kell az otthoni kiegészítő 

felkészülésre. Alapvetően ez azt jelenti, hogy az általános ismeretek átadása, illetve a 

műelemzés zajlik órai keretben, ezek elmélyítése, részletes információkkal való kiegészítése 

tanórán kívül, önálló felkészülés során történik. 

A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Az óraszámokat az alábbi táblázat 

tartalmazza: 

 

Tantárgyak 

12. 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

Magyar nyelv és irodalom  6 6 3 3 

nyelvtan/ 

kommunikáció 
2 2 1 1 

irodalom 4 4 2 2 

Éves óraszám nyelvtan 

(ebből a tematikai 

egységekhez kötött) 

72 (65) 62 (56) 36 (32) 31 (28) 

Éves óraszám irodalom 

(ebből a tematikai 

egységekhez kötött) 

144 (130) 124 (112) 72 (65) 62 (56) 

Szabad órakeret magyar 

nyelv és irodalomból: 
19+2* 18 9+2 9 

*A szabad órakeret a 12. évfolyam esetén a be- és kimeneti mérések óraszámait is tartalmazza. 

 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv mint változó rendszer megismerése, illetve a 

nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók birtokolják a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok gyakorlati alkalmazására. Így segítve és 

megalapozva a tanulók önálló ismeretszerzését, tanulását, valamint a velük szoros 

összefüggésben levő differenciált gondolkodást, az élethosszig tartó tanulás képességét és 

igényét. A tanuló folyamatosan fejlődő szövegértési és -alkotási tudása teszi lehetővé, hogy 

önállóan, illetve másokkal együttműködve képes legyen a verbális és nem verbális 

kommunikáció kódjainak, kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a 

különböző szövegek megértésére, elemzésére, kritikai feldolgozására. A szövegek önálló 

megalkotásában képes megfelelni a beszédhelyzetet, a hallgatóságot figyelembe vevő, az 

alkotói szándékból, az olvasók igényeiből, továbbá a különféle szövegműfajok normáiból 

fakadó erkölcsi, esztétikai és kulturális elvárásoknak. 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy a tartósan elfogadott értékekkel szerves 

egységben, párhuzamosan közvetíti a jelenben alakuló, változó nyelvi és irodalmi kultúrát. 

Tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, felkelti a minőségi 

megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák 
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megismerését. E feladatát a magyar nyelv és irodalomtanítása akkor tölti be, ha hiteles kérdések 

és válaszok megfogalmazásával, motiváló befogadási, kifejezési helyzetek teremtésével reagál 

a diákok mindennapi életvilágára, önkifejezési, értelmezési problémáira és érzelmi-gondolati 

felismeréseire egyaránt.  

A jelentős művek szembesítik a befogadót az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a 

kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák 

megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti 

különbség megfogalmazásában, tiszteletében. Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, 

az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye. 

A fenti célok mellett az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése 

és megerősítése, az irodalomnak mint művészetnek, mint az emberi kommunikáció sajátos 

formájának megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő 

megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a 

képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére, miközben a tanulók megismerik 

a sokoldalú és többjelentésű hagyomány fogalmát, a nyelvi és művészi konvenciókat. 

Fontos, hogy az irodalomtanítás megőrizze az élményszerűséget, a főként felnőtt korú 

tanulók számára lehetőség nyíljon a saját élethelyzeteik és az irodalmi művekben felmerülő 

helyzetek, erkölcsi kérdések közötti kapcsolatok kifejtésére, megfogalmazására. 

Szövegértési és szövegalkotási tudásuk alkalmazása minden tantárgyban érvényesül. Az 

érvelés, a vita tanításában-tanulásában is motiváló ereje van, ha össztársadalmi érdekeltségű, 

ugyanakkor az egyén mindennapjaiban is releváns témákról van szó. Az irodalmi olvasmányok 

az ember és a természet sokféle viszonyát mutatják be, ezek megbeszélése, tanulmányozása 

hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony kialakításához. A 

kritikus fogyasztói magatartásra való nevelés természetes területe a szövegértés. Több nyelvi 

témakör kínál módot például a reklámnyelv, a reklámhatás kritikus nyelvi elemzésére, az 

információk helyes értékelésére, a manipuláció felismerésére. 

A tantárgy azzal is számol, hogy az elektronikus információhordozók, a világháló 

térhódításának és napi használatának közegében működik. E kihívás ugyanis jelentős erővel 

alakítja az anyanyelvi kultúrát, és hat az irodalomolvasás szellemi jelentőségére. A digitális 

kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a 

könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta 

lehetőségek alkalmazása. A tantárgy kínálta lehetőség és feladat is egyúttal a megfelelő 

információk kiválasztása, rendszerezése, egyszerűbb bibliográfia, forrásjegyzék összeállítása, 

az információfeldolgozás, az idézés technikai szabályainak, etikai normáinak ismerete és 

alkalmazása. 

A tanterv a vizsgakövetelmények témaköreit is figyelembe véve tartalmazza a 

tananyagot (Életművek, Portrék, Látásmódok, Világirodalom, Kortárs irodalom, Színház és 

dráma, Irodalom és kultúra), a tanárnak szabad kezet biztosítva az egyes anyagrészek 

sorrendjének megállapításához. Az egyes anyagrészeknél figyelemmel kell lenni a csoport 

felkészültségére, előzetes ismereteire, és nem biztos, hogy mindig a legmagasabb elvárásoknak 

megfelelően kell elvégezni az anyagot, érdemes a minimális és a maximális követelmények 

között az alkalmas szintet, mélységet megkeresni, ügyelve az érettségi vizsgához szükséges 

ismeretekre, fogalmakra, készségekre, képességekre. Ezek minimális mennyiségét az anyag 

általában jelzi. 
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12.évfolyam 

 

A 12. évfolyamra érkező diákok tudása rendkívül különböző. Vagyis úgy kell haladni, hogy a 

felzárkóztatást, a közös szintre hozást is meg kell oldani. Nagyon fontos a motiváció 

fenntartása, illetve annak tudatosítása, hogy a tananyag olyan tudást ad, amelyet használni 

tudnak életbeli sikerességükhöz. A magyar nyelvi tanulmányok, a nyelvvel és a nyelv 

megismerésével kapcsolatos tevékenységek célja a tanulók szövegértési technikáinak, 

szókincsének, befogadói érzékenységének, fogalomértésének és fogalomhasználatának 

bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az anyanyelvű írásbeliség normáinak alkalmazása, 

olvasható írás, biztos, problémaérzékeny helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési 

képességek folyamatos differenciálása és mélyítése, amely magában foglalja a különféle nyelvi 

szintek jelenségeinek felismerését, azonosítását, jelentésadó és jelentésmódosító szerepükre 

való reflexiót, a megértés szóbeli és írásbeli alkalmazását az elemi feladatmegoldástól a 

beszélgetésen át az önálló írásműig. Az anyanyelvi képzés kiemelt területe különféle 

hosszúságú, bonyolultságú, műfajú, rendeltetésű (pl. szépirodalmi, dokumentum- és 

ismeretterjesztő), különféle hordozókon közzétett szövegek olvasása, illetve megértésének, 

értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével összefüggő, azt megelőző, 

illetve kísérő feladat az önálló jegyzet- és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg 

tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és írásban. 

A kultúrált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas-

társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a 

beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás 

kialakítása; hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése; a 

hangzó szöveg különféle kommunikációs helyzetekben, beszédszándékokkal és -célokkal, a 

beszédpartnerek kommunikációs szándékának, nem nyelvi jeleinek felismerése, azonosítása.  

Elvárt feladat a mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvi, 

nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a diákok nyelvtani ismeretének önálló 

alkalmazására a nyelvi-nyelvhasználati jelenségek megértésében. Cél az önálló 

kézikönyvhasználat mellett a biztos helyesírás elsajátítása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének 

része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási 

problémák megnevezésére, a hibák önálló javítására. 

Cél a szövegelemzés már ismert módszereinek gazdagítása a stilisztikai és szövegtani 

ismeretek alkalmazásával. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek 

értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban. A szövegértés fejlesztése eljut 

oda, hogy a tanuló kritikai és kreatív olvasással képes – írott, audiovizuális, digitális 

környezetben megjelenő – szövegek jelentésének feltárására, értelmezésére, manipulációs 

szándékok, technikák felfedezésére. Ismeri hivatalos írásművek (meghatalmazás, elismervény, 

jegyzőkönyv, szakmai önéletrajz) jellemzőit, és képes önálló (kézi és digitális) szövegalkotásra 

e műfajokban. Képes a konnotatív jelentések felfedezésével a szépirodalmi művek üzenetének 

teljesebb megértésére. 

Az irodalmi műveltség épüléséhez hozzájárul, ha a tanulók képessé válnak az olvasott, 

különböző korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, 

formai megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert 

korszakok, művek máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák 

felidézésére. Kívánatos, hogy tudásukat alkalmazni tudják, például szövegek kapcsolatának és 

különbségének felismerésében, értelmezésében (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, 

utalások, nem irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése). A 

gondolkodási képességet, az önkifejezést, a kreativitást fejlesztő feladathelyzet a megismert 

formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazása a mindennapi történetmondásban, a 

kreatív írásban. 

A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés 

egy-egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. beszámoló, 
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ismertetés, esszé, egyszerűbb értekezés) írására; verbális és nem verbális (hangzó és képi) 

információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és felhasználására. 

Mind a magyar nyelv-, mind az irodalomtanítás feladata az információfelhasználás normáinak 

(pl. a források megjelölése, idézés) közvetítése. Elvárható önálló műelemzés készítése adott 

szempont(ok) szerint. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 2 óra 

 Bemeneti és kimeneti mérés 12. évfolyamon. 

 

 

Magyar nyelv  

 

Tematikai egység Kommunikáció, tömegkommunikáció 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 7 óra 

Előzetes tudás 

Mindennapi kommunikációs helyzetekben való megnyilvánulás, 

törekvés az érthető, kifejező beszédre. Szóbeli szövegek megértése, 

reprodukálása, utasítások megfelelő követése, a kommunikációs 

partner szóbeli közlésének megértése. Az alapvető kommunikációs 

kapcsolatfelvételi formák ismerete és alkalmazása: köszönés, 

bemutatkozás, megszólítás, kérdezés, kérés stb. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A hallott szöveg megértésének fejlesztése (üzenet, szándék, hatás). 

A szövegértési és szövegalkotási készségek fejlesztése annak 

érdekében, hogy önállóan, illetve másokkal együttműködve a tanuló 

képes legyen a verbális és nem verbális kommunikáció kódjainak, 

kapcsolatainak, tényezőinek azonosítására, tudatos alkalmazására, a 

különböző szövegek megértésére, elemzésére, illetve kritikai 

feldolgozására a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 

szerepeinek (kontextus) megfelelően. A beszéd zenei eszközeinek, 

nem verbális kommunikáció elemeinek értő használata. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A beszédhelyzetnek megfelelő adekvát nyelvhasználat: szövegszerkesztés élőszóban, szó- és 

beszédfordulatok, kommunikációs helyzetek, a kommunikációs helyzet tér, idő és résztvevői 

szerepek (kontextus) megfigyelése. 

A kommunikáció kontextusának megértése, a célok maghatározásával a megfelelő 

kommunikációs eszközök kiválasztása. 

A kommunikációt kísérő nem nyelvi jelek lehetőségeinek és korlátainak megtapasztalása: az 

élőszó zenei kifejezőeszközei, nonverbális kommunikáció. 

A testbeszéd, a térközszabályozás szerepének ismerete, tudatos alkalmazása különféle 

kommunikációs helyzetekben; dekódolása a hétköznapi kommunikációs helyzetekben és a 

tömegkommunikációban. A kulturális kontextus megfigyelése, megértése. 

A különféle kommunikációs helyzetekben elhangzó üzenetek céljának dekódolása, az 

üzenetek manipulatív szándékának felismerése. 

A kommunikáció típusainak, jellemzőinek megismerése: személyes, csoportos, nyilvános és 

tömegkommunikáció. A tömegkommunikáció jellemzői, funkciói, megjelenési formái, nyelvi 

és képi kifejezési formái. Néhány tömegkommunikációs műfaj megismerése.  

Az új „szóbeliség” (skype, chat) jelenségei és jellemzői. 
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Iskolai és munkahelyi környezet beszédszituációi (állásinterjú, érdekérvényesítés, 

bemutatkozás stb.). A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban megjelenő 

beszédhelyzetekben való jártásság, érdekérvényesítés (bank, egészségügy, önkormányzat, 

bíróság stb.). 

Kulcsfogalmak/fogal

mak 

Kommunikáció, kommunikációs tényező (adó, vevő, kód, csatorna, 

üzenet, zaj, kapcsolat, kontextus, a világról való tudás). 

Kommunikációs cél és funkció (tájékoztató, felhívó, kifejező, 

metanyelvi, esztétikai szerep, kapcsolatfelvétel, -fenntartás, -zárás), 

nem nyelvi jel (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz, 

emblémák), tömegkommunikáció.  

Tájékoztató műfaj (hír, közlemény, tudósítás, riport, interjú). 

Véleményközlő műfaj (kommentár, glossza, jegyzet, olvasói levél, 

ismertetés, ajánlás). 

 

Tematikai egység Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 7 óra 

Előzetes tudás 

Hangtani, alaktani, szótani, szószerkezettani és mondattani 

ismeretek és azok megfelelő használata az írott és szóbeli 

szövegalkotás folyamatában.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi elemek értő, elemző használatának fejlesztése. 

A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének felismertetése, az 

elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Hangtani ismeretek: a magyar hangállomány ismerete, magánhangzók és mássalhangzók 

rendszere, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői. 

A hangkapcsolódási szabályosságok típusai és a helyesírás összefüggése. 

A magyar hangrendszer nyelvjárási eltéréseinek megfigyelése. 

Alaktani sajátosságok: a szótő, a szóelemek szerepe és funkciója, kapcsolódási szabályaik. 

A szavak szófaji rendszerbe sorolásának kritériumai, hagyományai, egy lehetséges szófaji 

rendszer megismerése. 

A szószerkezet fogalma, a szintagmák típusai, szerepük a mondat felépítésében, mondatbeli 

viszonyaik, a vonzatok. 

A mondatrészek fogalma, fajtái, felismerésük mondatban, helyes használatuk a mondatok 

felépítésében. 

A mondat fogalma, a mondat szerkesztettség és mondatfajta szerinti típusai, az egyszerű és 

összetett mondatok típusainak felismerése, elemzése, a helyes mondatszerkesztés a 

gyakorlatban. 

A nyelvi szintek elemkészletéről, rendszeréről tanultak fogalmi szintű megnevezése, 

rendszerező áttekintése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Hang, fonéma, hangtörvény, szóelem (morféma): szabad és kötött 

morféma, szótő, képző, jel, rag.  

Szófaj: alapszófaj, viszonyszó, mondatszó. 

Szószerkezet (szintagma): alárendelő, mellérendelő szintagma. 

Mondatrész: alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. Vonzat. 

Mondat, a mondat szerkesztettsége, mondatfajta; egyszerű mondat, 

összetett mondat. 

 

Tematikai egység Szövegértés, szövegalkotás Órakeret 
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N: 10 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

Olvasási stratégiák alkalmazásakülönböző típusú és műfajú szövegek 

feldolgozásában, nyomtatott és elektronikus adathordozókon. A szöveg 

információinak és gondolatainak értelmezése és értékelése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technika 

kialakítása. 

A társalgás általános szerkezetének, szabályszerűségének 

megfigyelése. 

A leggyakoribb hivatalos szövegtípusok szerkezetének, formájának 

megismertetése, tárgyszerű és funkcionális hivatalos szövegek 

alkotásának képessége. Azon szövegtípusok gyakorlása, amelyekkel 

találkoztak már, illetve találkozni fognak (bank, hivatal stb.). 

Az esszéírás technikájának megismerése és alkalmazása különböző 

témájú és típusú esszé írásakor. 

A kritikai gondolkodás és a felelősségérzet fejlesztése elektronikus, 

internetes szövegtípusok hitelességének, megbízhatóságának 

vizsgálata. A szövegalkotás lépései, az anyaggyűjtési technikák. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Önálló szövegfeldolgozás a szövegbefogadás céljának megfelelő olvasási stratégia és szöveg-

feldolgozási mód megválasztásával.  

A szöveg és kép összefüggése. Hatékony jegyzetelési és vázlatírási technikák megismerése, 

adekvát alkalmazásuk. 

Különböző magánjellegű és hivatalos szövegek szerkezetének, jellemzőinek megismerése, 

hivatalos szövegek alkotásának képessége. 

Hivatali- és vizsgaszituációknak megfelelő verbális viselkedés normáinak azonosítása, 

gyakorlása. 

Az anyaggyűjtés módjai írott és nem írott források felhasználásával, az idézés szabályai. 

Az esszé és a tanulmány műfaji különbségei, az esszé jellemzői, az esszéírás folyamata. 

Néhány, gyakoribb internetes szöveg szerkezetének, megjelenésének, közlési szándékának 

megfigyelése, a tapasztalatok felhasználása a szövegbefogadáskor, az internetes szövegek 

nyilvánosságának kérdése, etikája. 

Munkahelyeken használatos dokumentumok megértése (munkaköri leírás, szerződés, 

álláshirdetés.) A hétköznapi életben, a hivatalos kommunikációban alkalmazott 

dokumentumok, nyomtatványok megértése (banki, orvosi, önkormányzati, jogi). 

Internetes szövegalkotási gyakorlatok (pl. fórum, blogbejegyzés írása, online regisztráció). 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online felületen (önéletrajz, 

közösségi média). Az interneten való kommunikáció szabályai, veszélyei (pl. közösségi 

oldalak, chat, regisztráció stb.). A munkahelyek által igényelt dokumentumtípusok elkészítése 

(önéletrajz, motivációs levél). 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Hivatalos levél, kérvény, önéletrajz, motivációs levél, meghatalmazás, 

elismervény, esszé, értekezés, tanulmány.  

 

  



 

1198 

 

Tematikai egység Helyesírási ismeretek 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 
Az alapvető helyesírási alapelvek felismerése, használata, írásjelek 

adekvát használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi normaérzék, a normakövető írás fejlesztése. 

A helyesírás rendszerszerűségének megismertetése. 

A hibajavítási képesség és az önkorrekció fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A helyesírás alapelvei, megismert főbb szabályszerűségei.  

A szöveg központozásának szabályai, használata, az írásjelek funkciója. 

Helyesírási gyakorlatok az egybe- és különírás, a gyakoribb tulajdonnevek írására stb. 

Helyesírási szótárak, elektronikus helyesírás-ellenőrző programok használata az iskolai és a 

mindennapi szövegalkotásban. 

Az internetes szövegek eltérő helyesírásának, jelhasználatának funkciója. 

A normától való eltérés stilisztikai hatásának felismerése, értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

helyesírási alapelvek, nyelvi norma. 

 

Tematikai egység A szöveg 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

A szövegértési és szövegalkotási képesség hétköznapi szintje. 

Beszélt és írott nyelvi, továbbá internetes szövegek eltéréseinek 

azonosítása.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szövegszervező erők megismertetése és alkalmazása a 

gyakorlatban. A szöveg általános szerkezetének, a szövegértelem 

összetevőinek megfigyelési és értelmezési képességének fejlesztése 

a legjellemzőbb szövegtípusokon. A szövegelemző képességek 

fejlesztése: a szövegfeldolgozás módjainak gyakorlása a feladatnak 

megfelelő leghatékonyabb olvasástípus alkalmazásával. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szöveg fogalma, jellemzőinek megfigyelése, megnevezése, rendszerezése. 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra. A szóbeli és az írott szövegek 

szerepe, eltérő jegyei.  

A szöveg szerkezete: a szöveg és a mondat viszonya, szövegegységek. 

A szövegértelem összetevői: pragmatikai, jelentésbeli és nyelvtani szintje. 

Szövegtípusok jellemzői megjelenés, műfajok és nyelvhasználati színterek szerint. A 

legjellegzetesebb szövegtípusok: a beszélt nyelvi társalgási és az írott monologikus szövegek. 

Szövegköziség, az internetes szövegek jellemzői. 

A nyomtatott és az internetes szövegek összehasonlítása, az eltérő és azonos jegyek 

megfigyelése, megnevezése. 

Az internetes adatkeresés, a különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdései.  

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok szerint való 

összehasonlítása, megvitatása, kritikai következtetés levonása. 
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A szövegértés, szövegfeldolgozás technikája, olvasási típusok és stratégiák. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szöveg, szövegösszefüggés, beszédhelyzet. Szövegmondat, bekezdés, 

tömb, szakasz. Szövegkohézió (témahálózat, téma-réma, szövegtopik, 

szövegfókusz, kulcsszó, cím). Szövegpragmatika (szövegvilág, nézőpont, 

fogalmi séma, tudáskeret, forgatókönyv). 

Nyelvtani (szintaktikai) tényező (kötőszó, névmás, névelő, határozószó, 

előre- és visszautalás, deixis, egyeztetés). 

Intertextualitás. 

Szövegtípus (monologikus, dialogikus és polilogikus; beszélt, írott, 

elektronikus; spontán, tervezett). Szövegműfaj (elbeszélő, leíró, érvelő). 

Nyelvhasználati színterek szerinti szövegtípus (mindennapi, közéleti és 

hivatalos, tudományos, sajtó és média, szépirodalmi). 

Szövegfonetika (hangsúly, hanglejtés, hangerő, szünet, beszédtempó). 

 

 

Tematikai egység Stilisztikai alapismeretek 

Órakeret 

N: 7 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Befogadói és műelemzési tapasztalatok, nyelvi magatartás, nyelvi 

norma. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak megtapasztalása, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a 

konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet; a stílust 

befolyásolja a beszélő, a kommunikációs helyzet, a 

megnyilatkozás célja. 

A megismert jelentéstani, stilisztikai, szövegtani jelenségek 

felismerése és alkalmazása a műelemzésben, a mindennapi élet 

nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban. 

A közlési szándéknak és beszédhelyzetnek megfelelő stílusréteg, 

stílusárnyalat és stíluseszköz használata. 

A fogalmi, a kreatív gondolkodás, a szövegértelmező képesség 

fejlesztése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A jellegzetes stílustípusok (stílusárnyalatok) megismerése (pl. a társalgás bizalmas vagy 

közömbös), felismerése, hatásának elemzése. 

A nyelvi szintek alkalmi és a szótárakban jelölt állandó stílusértékének megfigyelése, 

felismerésük, valamint alkalmazásuk a szövegalkotásban. 

A leggyakoribb stílusrétegek jellemzőinek megismerése, felismerése, elemzése, 

összefüggésben a szövegtani jellemzőkkel. 

A helyzetnek, kommunikációs célnak megfelelő stíluseszközök tudatos használata a 

szövegalkotásban. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Stílus, stilisztika, stílustípus (bizalmas, közömbös, választékos stb.). 

Stílusérték (alkalmi és állandó). Stílusréteg (társalgási, tudományos, 

publicisztikai, hivatalos, szónoki, irodalmi). Stílushatás. 

Szókép (metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett 

költői kép, allegória, szimbólum).  

Alakzat (ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oximoron).  

Mondatstilisztikai eszköz (verbális stílus, nominális stílus, körmondat). 

Hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura 

etimologica, expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni 

szóalkotás. 
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Tematikai egység Jelentéstan 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 

Szókincs, világismeret. Az azonos alakú, többjelentésű és a rokon 

értelmű szavak, alkalmazásuk a beszélt és írott szövegalkotásban. 

Közmondások, szólások jelentésének és eredeti funkciójának 

ismerete, nyelvi és nem nyelvi kommunikációs üzenetek jelentése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A hangalak és jelentés viszonyának felismerése, értelmezése 

különböző beszédhelyzetekben. A mondat és szövegjelentést 

meghatározó tényezők felismerése. 

A magyar szórend megváltozása és az üzenet jelentésváltozása 

közötti összefüggés felismerése mondat-átalakítási gyakorlatokkal. 

Nyelvünk gyakori metaforikus kifejezéséinek és használati 

körének megfigyelése, értelmezése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A szavak jelentésének szerkezete, jelentéselemek. 

A hangalak és jelentés viszonya, jelentésmező.  

Motivált és motiválatlan szavak felismerése, használata. 

A jelentés szerepe a nyelvi szerkezetek kialakításában.  

A szórend jelentésváltozatainak megfigyelése, hatásértelmezés. Egynyelvű szótárak 

használata. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Jelentésszerkezet, jelentéselem, jelentésmező, jelhasználati szabály. 

Denotatív, konnotatív jelentés. Metaforikus jelentés. 

Motivált és motiválatlan szó, hangutánzó, hangulatfestő szó. 

Egyjelentésű, többjelentésű szó, homonima, szinonima, hasonló alakú 

szópár, ellentétes jelentés. 

Irodalom 

Tematikai egység Érzékenyítés, ráhangolás − esztétikai bevezető 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Irodalmi, filmes, zenei és képzőművészeti élmények. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az elemző- és értelmező olvasás segíti az élmény- és 

tapasztalatszerzést. Annak felismertetése, hogy az irodalomolvasás 

érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények és a 

tapasztalatszerzés forrása. Más kultúrák megismerése iránti igény 

erősítése. Olyan ismeretek, szempontrendszerek közvetítése, 

amelyek segítségével viszonyulni tudnak a műalkotásokhoz. 

Fogalmi keret felvázolása a műelemzéshez, művészeti, műnem, 

műfaj alapvető kérdései, az egyes művészeti ágak elkülönítése, 

jellemzőik megfigyelése. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Nyelv, szépség, humor kérdései a művészetekben és az irodalomban.  

Jelek, jelrendszerek hasonlósága és különbözősége a művészetekben és a világban. 

Valóság és a képzelet összefüggései a műalkotásokban. 

A tér és az idő mint komponáló eszközrendszer. Tér az irodalomban, idő a 

képzőművészetben. A „termékeny pillanat” problémája. 

Rész és egész, ok és okozat szerepe a műalkotásokban és a világban. Az irodalmi nyelv 

teremtő ereje. 

Szerző, mű, befogadó viszonya és egymásra való hatása többféle művészeti alkotásban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelv, szépség, humor, valóság, képzelet, fikció, rész, egész, ok, okozat, 

szerző, mű, befogadó, megértés, művészeti ágak, műnemek. 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – görög mitológia, antik görög 

epika és líra, római irodalom 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Epikai és lírai művek. Elbeszélés és történet. Zeneiség, ritmus. 

Költői képek típusai.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése és tudatosítása, hogy az irodalomolvasás érzelmi, 

gondolati, erkölcsi és esztétikai élmények forrása. Más kultúrák 

megismerése iránti igény erősítése. 

Alapvető emberi magatartásformák felismertetése, megvitatása 

révén az erkölcsi és esztétikai érzék fejlesztése. Az irodalmi 

alapműveltség építése. Irodalmi alapformák, műfajok, motívumok 

befogadása, értelmezése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Mitológiai történetek és hősök különféle feldolgozásokban; történettípusok. 

Homérosz: Iliász, Odüsszeia (részletek). Egy szemelvény a görög lírából és prózaepikából. A 

szerzőkhöz, illetve hősökhöz kapcsolódó toposzok.  

Szemelvények a római lírából és epikából, pl. Horatius és Vergilius egy műve. A római 

irodalom jellemző műfajai. 

Irodalmi alapformák, történetek és motívumok hatása, továbbélése többféle értelmezésben az 

európai és a magyar irodalomban, képzőművészetben, filmen. 

A tanuló  

− felismer és azonosít alapvető emberi magatartásformákat mitológiai történetekben és 

eposzokban;  

− véleményezi a horatiusi életelvek érvényességét;  

− megismer irodalmi alapformákat, műfajokat és motívumokat;  

− elemzi a történetmesélés formáit, az elbeszélői nézőpontokat; 

− felismeri a görög és római kultúra máig tartó hatását. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Szóbeliség, írásbeliség, antikvitás, mítosz, mitológia, eposz, eposzi 

konvenciók, kaland, utazás mint cselekményszervező elv; dal, elégia, 

epigramma, himnusz, hexameter, ekloga, episztola, ars poetica, fabula, 

archetípus, toposz. 
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Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az antik színház és 

dráma 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Dráma, tragédia, komédia, színház, előadás, párbeszéd, konfliktus. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Alapvető erkölcsi értékek képviselete, azonosulás a példaadó emberi 

magatartásformákkal. Dialogikus művek befogadásának, 

értelmezésének képessége, az erkölcsi gondolkodás fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az antik görög színház jellemzői. 

Szophoklész: Antigoné (és az Oidipusz király részlete). 

Az antik dráma hatása a drámatörténetre.  

A tanuló 

− képes dialogikus mű olvasására, befogadására, értelmezésére, egy drámarészlet 

előadására;  

− felismer különféle magatartásformákat, konfliktusokat, értékeket és hibákat (harmónia, 

mértéktartás, hübrisz); ezek elemzésével, értékelésével fejlődik erkölcsi érzéke; 

− pontosítja a katarzis fogalmát; felismeri, hogy a befogadóra tett hatások változatosak; 

− képes a műről szóló vélemények kritikus befogadására.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Színház, esztétikai minőség, tragikum, komikum, tragédia, komédia, 

dialógus, akció, dikció, alapszituáció, konfliktus, drámai szerkezet, kar, 

katarzis.  

 

Tematikai egység Világirodalom – Biblia 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás Bibliai történetek, az Ó- és Újszövetség néhány szereplője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A bibliai történetek etikai vonatkozásainak tudatosítása.Bibliai 

élethelyzetek, magatartásformák, témák, motívumok megismertetése, 

befogadásának képessége, továbbélő hatásuk tudatosítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szemelvények az Ószövetségből  

(pl. Teremtéstörténet, Káin és Ábel; A vízözön, Bábel tornya, József története, Mózes és a 

tízparancsolat, próféták, Jónás története, zsoltárok). 

Szemelvények az Újszövetségből (pl. Máté evangéliuma; példabeszédek, pl. A tékozló fiú, Az 

irgalmas szamaritánus; a passió, Pál apostol „szeretethimnusza”; az Apokalipszis egy 

részlete). 

A bibliai hagyomány továbbélése az európai és a magyar szóbeli és írásos kultúrában (pl. 

szókincsben, szólásokban, témákban, motívumokban). 

A tanuló 

− megismer/felismer bibliai élethelyzeteket, magatartásformákat, témákat, motívumokat; 

− tudja néhány közkeletű bibliai szólás, állandósult kifejezés eredetét és jelentését; 

− ismeri a Bibliához kapcsolódó ünnepek, hagyományok (karácsony, húsvét, pünkösd, 

vízkereszt stb.) eredetét, tartalmát; 

− tudatosítja a bibliai motívumok, témák, műfajok továbbélését a kultúrában;  

− ismeri a Biblia máig tartó hatását az európai irodalomra és művészetre. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Biblia, Ószövetség, Újszövetség, kánon, teremtéstörténet, pusztulástörténet, 

zsoltár, próféta, evangélium, apostol, példabeszéd, apokalipszis.  
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Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 14–16. 

században (reneszánsz) 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Kötet, rím, rímképlet, lírai én, novella, reneszánsz. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A reneszánsz eszmények, értékek, témák, alkotások, alkotói 

magatartások befogadása révén az azonosulás és kritikai érzék 

fejlesztése. Művelődéstörténeti és stílustörténeti korszakolás 

problémáinak tudatosítása. A poétikai műveltség továbbépítése 

(novella, szonettforma, versciklus). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szemelvények a 14–16. századi európai reneszánsz irodalomból. Az itáliai kora reneszánsz 

irodalomból: Petrarca: Daloskönyv (egy-két szonett), Boccaccio: Dekameron (egy novella).  

A tanuló 

− tudatosítja a legfontosabb reneszánsz eszményeket, értékeket, tárgyakat, témákat;  

− Petrarca és Boccaccio néhány műve alapján megismerkedik a kor lehetséges/sajátos 

alkotói magatartásaival (kettősségek: tudós humanizmus és személyes élményanyag, 

illetve a szórakoztatás szándéka);  

− pontosítja ismereteit műelemzés alapján a novella műfajáról; felismeri a szonettformát. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, humanista, novella, szonett, versciklus.  

 

Tematikai egység Középkori nyelvemlékek 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 1 óra 

Előzetes tudás Nyelvtörténeti alapismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvi és irodalmi hagyomány megbecsülése. 

Az anyanyelvi kultúra építése: a magyar kultúra legkorábbi 

emlékeinek megértése, értelmezése – összefüggésben a középkori 

írásbeliség szerepének, a nyelvemlékek jelentőségének 

tudatosításával. Művelődéstörténeti összefüggések megértése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Középkori írásbeliség, műfajok, nyelvemlékek. Halotti beszéd és könyörgés; Ómagyar Mária-

siralom. 

A tanuló 

− értelmezi a magyar nyelvű kultúra legkorábbi írásos emlékeit (kötelező művek: HB; 

ÓMS); 

− megismeri a középkori írásbeliség sajátosságait; 

− tudatosítja a nyelvemlékek szerepét, jelentőségét.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Írásbeliség, szóbeliség, nyelvemlék, szövegemlék, kódex, prédikáció. 
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Tematikai egység Janus Pannonius portréja 

Órakeret 

N: 3 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Időmértékes verselés. 

Nyelvemlékek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Egy humanista alkotó portréjának megismertetése. Az életmű 

néhány fontos témájának tudatosítása, értékelése. 

A történeti és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése: 

fogalmak változó jelentésének megértése. 
Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Janus Pannonius lírája, jellemző témái (pl. öntudat, békevágy, betegség): Pannónia dicsérete. 

Epigrammák és elégiák (pl. Egy dunántúli mandulafáról,Búcsú Váradtól). 

A tanuló 

− megismeri egy humanista alkotó portréját, költői és emberi szerepvállalását; személyes 

élményanyagának költészetformáló szerepét;  

− tudatosítja, értékeli az életmű néhány fontos témáját, a lírai alany magatartását (pl. költői 

öntudat, művészi becsvágy, búcsúzás, betegség, katonáskodás, test és lélek); 

− megismeri néhány fogalom változó jelentését (pl. elégia, epigramma).  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Elégia, epigramma, búcsúzásvers, refrén, disztichon, költői magatartás, 

irónia, gúny, interkulturalitás.  

 

Tematikai egység Balassi Bálint portréja 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás Ütemhangsúlyos verselés, lírai én, téma. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Balassi-versekben megjelenített magatartásformák és értékek 

felismerése. A szövegvers és dallamra írott énekvers 

megkülönböztetésének kérdései. Életformák találkozásai, 

értelmezései: végvári élet, költő-lét. 

Balassi Bálint-portré közvetítése. Szövegbefogadási képességek, 

ritmusérzék fejlesztése: ütemhangsúlyos formák ritmizálása, a 

Balassi-strófa azonosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Balassi Bálint lírája; költői tudatosság; az életmű néhány tematikus és formai jellemzője. 

Egy katonaének (kompozíció, értékrend). 

Legalább további két mű értelmezése (szerelmi tematika, pl. Júlia-vers / Célia-vers; istenes 

tematika, zsoltárparafrázis vagy könyörgésvers, pl. Adj már csendességet). 

Megformáltság, szerkezet (pl. aranymetszés, hárompillérű kompozíció). 

A tanuló  

− megismeri az alkotó költői portréját és magatartását (az életmű 3-4 darabja nyomán); 

− tudatosítja az életmű megközelítési problémáit; 

− megkülönbözteti a dallamvers és szövegvers fogalmát; 

− tud ritmizálni ütemhangsúlyos formákat, felismeri a Balassi-strófát.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Kötetkompozíció, dallamvers, szövegvers, ütemhangsúlyos verselés, 

rímelhelyezkedés, Balassi-strófa.  
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Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – az angol színház a 16–

17. században, és Shakespeare 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás A drámai műnem. A tragédia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A művekben felvetett erkölcsi problémák mérlegelő megítélése. 

A végzetszerűség és az egyéni felelős cselekvés dilemmája. 

Konfliktushelyzetek kezelésének módjai. 

A műismereti tájékozottság, a kulturális emlékezet növelése 

(Shakespeare-szállóigék felidézése); az angol reneszánsz színház és 

dráma jellemzői, a shakespeare-i dramaturgia és nyelvezet 

befogadása.  
Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Az angol színház a 16–17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Shakespeare egy drámája (Hamlet / esetleg Romeo és Júlia vagy más, választott mű).  

A tanuló 

− ismer néhány Shakespeare-témát, szállóigét; 

− képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy monológ/részlete; 

− megérti a befogadói elvárások (korabeli közönség) és a dramaturgia összefüggését; 

− lehetőség szerint megtekint egy színházi előadást (vagy felvételét); 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Drámai műfajok, drámai szerkezet, drámai nyelv, drámai jellem, blank 

verse. 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – a francia klasszicista 

színház (17. század) 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Drámatörténeti és drámaelméleti ismeretek. Komikum és tragikum. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi magatartások sokféleségének belátása és felelős 

megítélése.Kötelesség és szenvedély, egyén és közösség viszonya. 

A klasszicista normatív esztétika sajátosságainak (műfaji hierarchia, 

szabályok); a korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggésének 

felismertetése. A komikum műfajformáló minőségének és 

változatainak megértése. Műelemző képesség fejlesztése: egy mű 

részletes elemzése, a hősök jellemzése, magatartásuk, konfliktusaik 

értékelése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A klasszicizmus elvárásai. Tragédia és komédia. 

A francia színház a 17. században (színház, előadás és dramaturgia összekapcsolódása). 

Molière: Tartuffe (vagy más műve). A komikum megjelenési formái. 

A tanuló 

− felismeri a klasszicista normatív esztétika sajátosságait (műfaji hierarchia, szabályok); a 

korabeli elvárások és a dramaturgia összefüggését;  

− megérti a komikum műfajformáló minőségét és változatait (helyzet- és jellemkomikum); 

− képes egy mű részletes elemzése kapcsán a hősök jellemzésére, magatartásuk, 

konfliktusaik értékelésére; memoriter: egy részlet; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Felvonás, jelenet, díszlet, jelmez, szerzői utasítás, hármas egység, 

mértéktartás, helyzetkomikum, jellemkomikum, nyelvi komikum, 

jellemtípus, bizalmas, rezonőr. 

 

Tematikai egység Látásmód – Zrínyi Miklós 

Órakeret 

N: 3 óra 

E: 1 óra 

Előzetes tudás Eposz, eposzi konvenciók (kellékek). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok megértése, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra való képesség fejlesztése. A 

hazához való kötődés erősítése, a Zrínyi által képviselt értékek 

elfogadása. 

A barokk alapvető formai és stílusjegyeinek azonosítása, 

megnevezése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása. Az olvasott művek befogadásának, megértésének 

támogatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Magyar barokk irodalom.  

Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek); a barokk eposz (szerkezet; koncepció; 

embereszmény /a főhős mint Krisztus katonája; értékrend). 

A tanuló  

− felismeri a barokk formajegyeit az irodalmi művekben és más művészeti ágakban is, 

összhangban az irodalommal;  

− megismeri világképek és műfajok, poétikai / retorikai megoldások összefüggését;  

− tisztában van az eposzi kellékek hagyományozódásával, az antik és barokk eposzok 

különbségével (koncepció, szerkezet, értékrend, embereszmény).  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Barokk eposz, eposzi konvenciók a barokkban, erkölcsi érték, heroizmus, 

körmondat. 

 

Tematikai egység Világirodalom – az európai irodalom a 18. században 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Felvilágosodás, regény. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Különböző világlátású művek megjelenített témáinak, 

élethelyzeteknek elhelyezése többféle értelmezési kontextusban; az 

erkölcsi és esztétikai ítélőképesség fejlesztése. 

A felvilágosodás eszmerendszerében felvetett erkölcsi problémák. A 

szabadság eszményének különböző megközelítései. Az 

eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat 

kategóriáinak megkülönböztetése, összefüggések megvilágítása. 

Szemelvények, művek értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A felvilágosodás irodalmának jellemző műfajai és stílusirányzatai: klasszicizmus, 

szentimentalizmus (érzékenység), rokokó.  

Művek, szemelvények az angol, francia és német irodalomból. 

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

− megkülönbözteti az eszmetörténeti korszak, filozófiai irányzat és stílusirányzat kategóriáit;  

− megismeri a bölcseleti háttér és a stílusirányzat, műfaj, tematika néhány összefüggését az 

európai irodalmakból vett egyes szemelvények alapján;  
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− műismereti minimuma: Swift, Voltaire, Goethe egy-egy művének /részletének ismerete. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Felvilágosodás, klasszicizmus, szentimentalizmus, rokokó, valóság és 

fikció, elbeszélői nézőpont, kalandregény, robinzonád, fejlődésregény, 

énregény, levélregény, tézisregény, ellenutópia, szatíra (szatirikus 

hangnem).  

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 18. században – portrék: 

Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 
Barokk és felvilágosodás. Anakreón és Horatius életművének 

néhány jellemzője. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és a magyar irodalom összekapcsolódásának felismerése 

által a nemzeti és az európai identitás erősítése. Az egyén és 

közösség problémáinak európai és hazai dimenziói: polgárosodás, 

parlagiasság. 

Az anyanyelv és az anyanyelvi kultúra fejlesztésére irányuló 

törekvések megbecsülése. 

A nyelvújítási mozgalom jelentőségének tudatosítása. 

Jellemző stílusirányzatok, műfajok, verstípusok és versformák 

felismertetése, összefüggésben Csokonai és Berzsenyi életművének 

jellegével. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A 18. század irodalma a felvilágosodás előtt (a kuruc költészethez kapcsolódó irodalmi 

formák; Mikes Kelemen: Törökországi levelek részlete). 

A felvilágosodás korának irodalma.  

Kazinczy Ferenc irodalomszervező tevékenysége és írói munkássága (legalább egy 

epigrammája). 

Csokonai Vitéz Mihály portréja; életművének műfaji, formai és stiláris sokszínűsége: A 

Reményhez,A tihanyi Ekhóhoz és még legalább egy mű (pl. Az estve, Tartózkodó kérelem, A 

Magánossághoz) alapján. 

Berzsenyi Dániel portréja; jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében. A közelítő tél, 

A magyarokhoz I. és legalább még egy mű (pl. Levéltöredék barátnémhoz, Osztályrészem) 

értelmezése. 

Csokonai és Berzsenyi hatása, továbbélése a későbbi magyar költészetben. 

A tanuló 

− ismeri Kazinczy tevékenységét; a magyar felvilágosodás időszakának, irodalmi életének 

néhány sajátosságát;  

− tudatosítja a nyelvújítási mozgalom jelentőségét;  

− tisztában van Csokonai és Berzsenyi életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében; felismer jellemző stílusirányzatokat, 

műfajokat, verstípusokat és versformákat; 

− műismereti minimuma: Mikes Kelemen: Törökországi levelek (részlet), Kazinczy Ferenc 

egy epigrammája; Bessenyei György egy értekező prózai részlete; Csokonai Vitéz Mihály: 

A Reményhez; A tihanyi Ekhóhoz és egy mű; Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, A 

magyarokhoz I. és egy mű. 

− Csokonai és Berzsenyi kapcsán alkalmassá válik legalább 3-4 alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvújítás, irodalmi élet, művelődési program, értekezés, szentencia, 

szimultán ritmus, bölcseleti óda, elégia, dal, episztola, létösszegzés, 

időszembesítő verstípus.  
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Tematikai egység 
Világirodalom – az európai irodalom a 19. század 

első felében (romantika és realizmus) 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás Romantika, a romantikus korstílus néhány alapvető jellemzője.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nemzeti és az európai identitás erősítése. Eszmény és valóság 

viszonyának értelmezése. Embertípusok, életvezetési stratégiák, 

eszmei és erkölcsi törekvések értékelése. 

A romantika korstílus jellegének, jelentőségének, a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatásának megértetése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A romantika irodalmának jellemzői (esztétikai elvek, művészi szabadság, stílus- és 

formajegyek; ironikus látásmód, groteszk minőség). 

Új műfajok, formák (pl. történelmi regény, bűnügyi történet, drámai költemény, verses 

regény). 

Társadalmi típusok (felesleges és karrierista hősök, hivatalnokok) megjelenése a romantikával 

egyidejű, realista szemléletű művekben. 

Művek, szemelvények az angol/amerikai, francia, német és orosz irodalomból. A választott 

szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló  

− felismeri az életművek egymásmellettiségét az 1830-as években (klasszika, romantika, 

realizmus tendenciái) és a romantika korstílus-jellegét, jelentőségét; a romantika és a 

kritikus, realista szemlélet együtthatását;  

− műismerete: Shelley, Keats, Poe, V. Hugo, E. T. A. Hoffmann, Puskin, illetve Balzac, 

Stendhal, Gogol kiválasztott műveinek /műrészleteinek ismerete; 

− képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a közös 

értelmezés után;  

− alkalmassá válik a korszakról, a szerzőkről, művekről szóló vélemények kritikus 

befogadására, egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Műfajkeveredés, hangnemi kevertség, groteszk, irónia, bűnügyi történet, 

történelmi regény, verses regény, regényciklus, analitikus regény.  

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet –  

Katona József: Bánk bán 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás Klasszicizmus és romantika. Tragédia. A tragikus hős összeomlása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Élet-válaszutak a különböző helyzetekben. 

A tettek és a szavak közötti viszony szerepének felismerése. A 

„nemzeti dráma” mint közös ismeret.  

A tragédiában megjelenített magánéleti és közéleti konfliktus 

értékelése. 
Felkészítés a Bánk bán olvasására, befogadására, értelmezésére 

(problematika, drámai szerkezet és nyelv, sajátos lezárás, 

„megoldás”). Érvelő képesség: álláspontok megismerése, 

összevetése, értékelése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Katona József: Bánk bán – sok szempontú műértelmezés. Pl. 

− magánéleti és közéleti konfliktus, alapkérdések; 

− a szereplők körei, Bánk összeomlása; a címszereplő megítélésének változatai; 

− felépítés, szerkezeti megoldások (az V. felvonás szerepe). 
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A tanuló 

− ismeri a magyar színház történetének néhány sajátosságát (az állandó magyar színház 

hiányát, törekvéseket a létrehozására);  

− képes elemezni nemzeti tragédiánk sajátosságait (problematika, drámai szerkezet és nyelv, 

sajátos lezárás, „megoldás”); 

− memoriter: részlet(ek) a műből; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Vándorszínház, állandó színház, szerepkör, intrikus, naiva, késleltetés, 

drámai nyelv, klasszicizmus és romantika.  

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század első felében – portrék: 

Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

Előzetes tudás Romantika; néhány népdal. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Törekvés a társadalmi, közösségi és egyéni konfliktusok, 

kérdésfelvetések szellemi hátterének megértésére, a morális 

gondolkodásra és ítéletalkotásra. Az alkotók műveiben megjelenített 

egyéni és nemzeti sorsproblémák megértése és értékelése. A 

reformkor–nemzeti romantika–népiesség fogalmak tartalmának, 

szerepének és jelentőségének felismertetése. Kölcsey- és 

Vörösmarty-művek befogadásának, értelmezésének elősegítése, 

jelentőségük megértése, elfogadása. A kreativitás, a képzelőerő, a 

képzettársítási képesség fejlesztése.   
Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Magyar irodalmi élet a 19. század első felében. A reformkori nemzeti romantika. 

A népiesség programjai. 

Kölcsey Ferenc alkotói portréja; közéleti szerep, egyéni és közösségi sors. Hymnus és még 

egy lírai alkotása (pl. Elfojtódás; Vanitatum vanitas; Zrínyi dala; Zrínyi második éneke). 

Értekező prózája (pl. Nemzeti hagyományok és / vagy a Parainesis részlete). 

 

Vörösmarty Mihály portréja. Romantikus világlátás, tematika és képalkotás lírában és 

drámában a Szózat; Előszó és még egy-két lírai alkotás(pl. Késő vágy; Gondolatok a 

könyvtárban; Az emberek, A vén cigány) alapján, illetve a Csongor és Tünde értelmezésével 

(pl. alapkérdések, értékszerkezet, motívumok, műfaji sajátosságok: mesejáték/drámai 

költemény).  

A tanuló 

− ismeri a magyar irodalom néhány sajátosságát a 19. század első felében;  

− felismeri a reformkor-nemzeti romantika-népiesség fogalmak tartalmát, szerepét és 

jelentőségét; 

− tisztában van Kölcsey és Vörösmarty életművének jellegével, az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

− műismereti minimuma: Kölcsey: Hymnus, Huszt és még egy lírai mű, egy értekező prózai 

részlet; Vörösmarty: Szózat, Előszó és még egy-két lírai mű, valamint a Csongor és 

Tünde; memoriterek; 

− Kölcsey és Vörösmarty kapcsán alkalmassá válik legalább négy alkotásuk és a műveikről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 
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Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Irodalmi élet, népköltészet, népdalgyűjtés; nemzeti himnusz, értekezés, 

intelem, értékszembesítő és időszembesítő verstípus, rapszódia, romantikus 

irónia, drámai költemény. 

 

Tematikai egység Életmű – Petőfi Sándor 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

Előzetes tudás Romantika, népiesség, népdal, dal, helyzetdal, elbeszélő költemény.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; Petőfi jellemző 

témáinak, műfajainak, poétikai megoldásainak, versformáinak 

megkülönböztetése, jellemző hangnemeinek (pl. humor és irónia) 

befogadása.  

A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség fejlesztése. 

Felkészítés önálló műértelmezés megfogalmazására, Petőfi műveiről 

szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Petőfi Sándor életműve.  

Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartás) és jellemző alkotások. 

A népi szemléletmód hatása; romantika és népiesség.  

Témák (pl. szerelem, táj, ars poetica), versciklusok; lírai műfajok és líratípusok (pl. dalok, 

helyzetdalok, ódák, elégiák, rapszódiák; tájlíra, forradalmi látomásvers) és versformák 

változatossága;  

A puszta, télen;A XIX. század költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén, és 

még legalább három-négy lírai alkotás elemző feldolgozása.  

Verses epika (pl. A helység kalapácsamint eposzparódia;vagy Az apostol[esetleg mindkettő].) 

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Petőfi helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét;  

− tisztában van a romantikus korstílus és a népiesség stílustendenciájának együtthatásával;  

− műelemzések során megismeri Petőfi jellemző témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit; megkülönbözteti jellemző hangnemeit (pl. humor és irónia); 

− képes önálló műértelmezés megfogalmazására; 

− műismereti minimuma: Az Alföld; Nemzeti dal ; János vitéz; A puszta, télen; A XIX. század 

költői; Európa csendes, újra csendes…; Szeptember végén és még három-négy mű és 

memoriterek; 

− képessé válik Petőfi életművének bemutatására (legalább 10–12 lírai és 1–2 verses epikai 

alkotás alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Népiesség, elbeszélő költemény, versciklus, helyzetdal, tájlíra, 

látomásköltészet, ars poetica, komikus eposz, költői szerep, váteszköltő. 

 

Tematikai egység Látásmód – Jókai Mór 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás Romantika, romantikus ábrázolásmód; a romantika és a népiesség. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A Jókai-regényekben felmutatott erkölcsi, egyéni és nemzeti-

közösségi problémakörök felismerése. Értékek és szerepek 

konfliktusai. Jókai alkotásmódjának jellemzői, a romantikus 

ábrázolásmód sajátosságai és a romantikus regény jellemző műfaji 
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változatai. Felkészítés egy regény sokoldalú megközelítésére, önálló 

véleménykifejtésre.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Jókai alkotásainak jellemzői, műfaji változatok az életművében; 

regényírói művészetének sajátosságai a romantikus prózaepika jegyében. 

Jókai Mór: Az arany ember (esetleg más regényének) elemző értelmezése sok szempontú 

megközelítéssel, pl.: a romantika megjelenési formái; műfaji változat; szerkezet, 

jellemábrázolás, hangnemi és motivikus összetettség. 

A tanuló 

− ismeri Jókai helyét a magyar regényirodalom történetében, alkotásmódjának jellemzőit;  

− felismeri a romantikus ábrázolásmód sajátosságait és a romantikus regény jellemző műfaji 

változatait;  

− műismereti minimuma: egy regénye (pl. Az arany ember,Egy magyar nábob, 

Feketegyémántok); 

− egy regényelemzés kapcsán képes önálló szóbeli tétel keretében egy elemzési feladat 

kifejtő megoldására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Történelmi regény, vallomásregény, epizód, leírás, utópia, humor, 

anekdota. 

 

Tematikai egység Életmű – Arany János 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

A bűn és bűnhődés erkölcsi kérdései. 

Romantika, népiesség, elbeszélő költemény, életkép, episztola, 

ballada, ütemhangsúlyos és időmértékes verselési formák, felező 

tizenkettes versforma. Ismeretek Arany életútjáról, műveiről; 

kapcsolat Petőfivel. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az Arany-életműben felvetett erkölcsi, magatartásbeli kérdések 

felvetése és értelmezése. Arany költői szerepének, költészete 

jellegének megismertetése. Műelemzés, értelmezés: Arany jellemző 

lírai témái, műfajai, poétikai megoldásai, versformái és néhány 

verses epikai alkotása. 

Felkészítés lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének 

megfogalmazására, a művekről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Arany János életműve. Pályaszakaszok (életérzések, költői magatartások) és jellemző 

alkotások. (Letészem a lantot, Epilogus és legalább még két-három lírai alkotás.) 

A ballada műfaji sajátosságai; tematikus és szerkesztésmódbeli különbségek a két 

balladakorszak alkotásaiban (A walesi bárdok és még legalább 1–2 ballada). 

A Toldi estéje elemző bemutatása.  

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Arany költői szerepét a magyar irodalom 

történetében; költészetének jellegét; 

− műelemzések során megismeri Arany jellemző lírai témáit, műfajait, poétikai megoldásait, 

versformáit és néhány verses epikai alkotását;  

− képes lírai és epikai alkotások önálló értelmezésének megfogalmazására; a Toldi és a 

Toldi estéje néhány szempontú összevetésére; 
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− műismereti minimuma: A walesi bárdok, Rege a csodaszarvasról, Toldi, Családi kör, 

további egy-két ballada; Toldi estéje; Letészem a lantot, Epilogus és még két-három lírai 

alkotás (memoriterek is); 

− képessé válik Arany életművének bemutatására (legalább 5-6 lírai alkotás, 2-3 ballada és a 

Toldi és a Toldi estéje alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, 

kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elbeszélő költemény és verses regény, ballada, ütemhangsúlyos- és 

időmértékes formák (és együtthatásuk), verstípusok (idő- és 

értékszembesítés, létösszegzés). 

 

 

Tematikai egység 
Színház- és drámatörténet – Madách Imre: Az 

ember tragédiája 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Alapvető drámai műfajok és formák. A romantika műfaji 

kevertsége. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az emberi létezés alapkérdéseinek értelmezése. Annak belátása, 

hogy a küzdés és a ráhagyatkozó hit egymás erősítői az ember 

életében. 

Olvasás, szövegelemzés, beszélgetés révén a mű megértésének 

támogatása (a tragédia műfaji változatának jellemzői, filozófiai, 

bölcseleti tartalmak), sajátos drámai hősei; többféle világfelfogás 

egyidejű létezése; a drámai költemény mibenléte). Műértelmezés 

többféle megközelítésből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Madách Imre: Az ember tragédiája – sok szempontú műértelmezés. 

A drámai költemény műfajának következménye a szerkezetre és hősökre. 

Felépítés (cselekmény-szerkezet: keret- és történeti színek, személyiségközpontú/lírai 

szerkezet: tematikus, szétválás-sorozat).  

Problematika, történelemszemlélet, bölcseleti háttér (szabadelvűség és pozitivizmus).  

Az idő, tér, anyag szerepe az emberiség és különböző szellemi irányok történetében. 

A tanuló 

− megismeri a drámai költemény műfaji változatának jellemzőit (filozófiai, bölcseleti 

tartalmak), sajátos drámai hőseit; értelmezi a művet (lehetőleg többféle megközelítésből); 

− műismereti minimuma: a Tragédia (házi olvasmány) elemző feldolgozása és memoriter: 

részlet(ek) a műből, valamint szállóigévé vált sorok; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Drámai költemény, lírai dráma, bölcseleti mondanivaló, falanszter, 

ellenutópia, pozitivizmus. 

 

Tematikai egység 
Világirodalom – az európai epika és líra a romantika 

után(19. század második fele) 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 3 óra 

Előzetes tudás 
Romantika és realizmus, hőstípusok (pl. karrierista hős, a felesleges 

ember, a hivatalnok). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

Az epikában a romantika és realizmus együtthatásának, 

folytonosságának felismertetése, a realista és naturalista 

stílusirányzat jellemzőinek értelmezése. Felkészítés világirodalmi 
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kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

alkotások önálló értelmezésére, stílusirányzatok jellemző jegyeinek 

felkutatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A realista és naturalista epika jellemzői (esztétikai elvek, tematika, látásmód, stílus- és 

formajegyek) a 19. század közepétől; a prózaepika újításai a kis- és nagyepikában.  

Impresszionizmus, szimbolizmus és a lírai műnem megújítása (pl. a személyiség, a lírai 

közvetlenség háttérbe szorulása, a látomás felszabadítása, objektivizálódás). 

A tanuló  

− felismeri a romantika és realizmus együtthatását, folytonosságát az epikában; 

értelmezi a realista és naturalista stílusirányzat jellemzőit; 

− megismeri az impresszionista és (pre)szimbolista európai líra néhány sajátosságát; 

− képes egy választott/kijelölt epikai alkotás (házi olvasmány) elemző bemutatására a 

közös értelmezés után; néhány lírai alkotás értelmezésére; 

− műismeret: néhány mű/részlet pl. Emily Brontë, Dickens, Flaubert, Lev Tolsztoj, 

Dosztojevszkij alkotásaiból, illetve Baudelaire, Rimbaud, Rilke, Whitman műveiből; 

− alkalmassá válik egy lehetséges szóbeli tétel kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realizmus, naturalizmus, impresszionizmus, szimbolizmus; eszmeregény, 

polifonikus regény, tolsztojizmus, regényciklus, l’art pour l’art, tiszta 

költészet, kötetkompozíció, hangulatlíra, prózavers, szabad vers, objektív 

líra, tárgyvers. 

 

Tematikai egység 
Magyar irodalom a 19. század második felében – 

portré: Mikszáth Kálmán 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 
Mikszáth Kálmán egy novellája, esetleg egy (kis)regénye (pl. Szent 

Péteresernyője). 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Néhány alapvető emberi léthelyzet megismerése (élet és halál, 

család, férfi–nő, szerelem, gyermek, szülőföld, haza, törvény, bűn és 

bűnhődés). Az elbeszélő és állásfoglalásának viszonya az elbeszélő 

művekben. Annak belátása, hogy a régióhoz kötődés egyetemes 

emberi kérdések felvetését is jelentheti. Mikszáth alkotói 

portréjának közvetítése, alkotásmódjának jellemzői, a 

novellaelemző készség fejlesztése, a mikszáthi történetszövés 

megfigyelése, egy regény sok szempontú megközelítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A 19. század második felének irodalmi jellemzői – Vajda János. 

Mikszáth alkotásainak jellemzői, témák, motívumok és műfaji változatok az életművében;  

írásművészetének sajátosságai, stílusszintézise. 

A jó palócok novelláinak világa (legalább két mű elemzése).  

Egy Mikszáth-regény (pl. Beszterce ostroma) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek; problematika (pl. megkésettség, dzsentriábrázolás). 

A tanuló 

− tisztában van a 19. század második fele magyar irodalmának sajátosságaival; 

− ismeri Mikszáth helyét a magyar prózairodalom (regény és novella) történetében, 

alkotásmódjának jellemzőit; képes egy regényének sok szempontú megközelítésére, saját 

álláspont kifejtésére, és adott szempontú, önálló novellaértelmezésre;  

− műismereti minimuma: Vajda János egy műve; Mikszáth egy regénye (házi olvasmány) és 

két novellája; 
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− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hangulatlíra, filozófiai dal, anekdotikusság.  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 

12.évfolyam 

végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben alkalmazza 

a művelt köznyelv nyelvhelyességi normáit. Képes a 

beszédhelyzetnek, témának, célnak, közönségnek megfelelő szóbeli és 

írásbeli megnyilatkozásra.  

Képes szöveghű, értelmező felolvasásra, olvasható, rendezett írásra. 

Képes használni a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. informatikai 

technológiákra épülő) információhordozók használatát is. Képes arra, 

hogy önállóan eligazodjon az információk világában; értelmesen 

tudjon élni az önképzés lehetőségeivel. Értő módon használja a 

tömegkommunikációs, illetve az audiovizuális, digitális szövegeket. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és 

vázlatot készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, indokolni. Képes 

szövegek kapcsolatának és különbségének felismerésére és 

értelmezésére, e képesség alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli 

műfajokban. Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi 

szövegekben megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, 

motivációkat, magatartásformákat. 

Ismeri a hivatalos írásművek jellemzőit, képes önálló szövegalkotásra 

ezek gyakori műfajaiban. Képes egyszerűbb értekezés (kisértekezés) 

készítésére az olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal 

összefüggésben, maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, 

problémákat. Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit.  

Ismeri a magyar nyelv rendszerét, képes a grammatikai, szövegtani, 

jelentéstani, helyesírási jelenségek önálló felismerésére, a tanultak 

tudatos alkalmazására.  

Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő 

szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat. Képes órai 

eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben megjelenő 

álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, 

összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye 

újrafogalmazására. 

Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a 

világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott 

művekről.  

Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek főbb jellemzőinek 

bemutatására, a művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű, 

lényegre törő ismertetésére, értelmezésére.  

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására a szövegfonetikai 

eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással. 

 

  



 

1215 

 

13. évfolyam 

A magyar nyelvi képzés alapvető és elsődleges célja a felkészülés az érettségire. Ezért az 

ismeretek elosztása, rendszerezése, arányainak meghatározása az érettségi 

vizsgakövetelmények alapján történik. Minden ennek rendelődik alá. Alapvető feladat a 

szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, jelentéstani, stilisztikai, 

retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különféle műfajú, témájú és 

megjelenésű (pl. multimédiás-digitális, audiovizuális) szövegek értelmezésében, szerkezeti és 

stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában. 

A tevékenységek iránya kiterjed a nyelvi norma és a társadalmi igény összefüggéseinek 

vizsgálatára; a saját nyelvhasználat kontrollja; a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

nyelvváltozatok szókincsének, elem- és szabálykészletének tudatos használata. A nyelvi tudatosság 

fejlesztésének része a helyesírási ismeretek kibővítése. A tanulási képesség továbbfejlesztése, 

az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák 

használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel. 

A nyelvi képzés életszerű, gyakorlati tudásösszetevője a kommunikációs zavarok 

felfedezése, értelmezése, kezelési módok keresése. 

A nyelvi magatartás és az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás 

növelése, ennek keretében néhány klasszikus és mai szónoki beszéd, értekezés műfaji 

jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök 

használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek 

felsorakoztatása. Mind a problémamegoldó gondolkodást, mind a kreativitást növeli, ha a 

tanuló ismeri a deduktív vagy induktív érvelést, a cáfolat módszereit; képes szónoklatnak, 

alkalmi beszédnek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására. Retorikai tudását 

megfelelően képes használni a tanulásban és a társadalmi nyilvánosságban. 

A nyelvi tanulmányok eredményeképpen a tanuló képes hosszabb felkészülést igénylő 

szóbeli és írásbeli feladatokhoz adott, illetve önállóan kialakított szempontokat követő 

anyaggyűjtésre és válogatásra többféle forrásból, jegyzet, vázlat, hivatkozás, forrásjegyzék 

készítésére. 

A nyelvtörténeti és leíró nyelvtani ismeretek birtokában kész felelős magatartásra a 

magyar nyelv értékeinek őrzésében. A magyar nyelv rendszeréről, a beszédnek a társadalomban 

és az egyén életében betöltött szerepéről tanultak áttekintésével felkészül az érettségire és a 

továbbtanulásra. 

Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. 

A műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, 

megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése: új regénytípusok és 

regényszerkezetek, a tárgyias líra, az összetett hangneműség, a groteszk és az irónia szerepének 

megértése. 

Az irodalomértést elmélyítő, az önkifejezést, a gondolkodást támogató tevékenység a 

művek összehasonlítása adott tematikai, poétikai szempont követésével szóban és írásban; 

nagyepikai és drámai művek szóbeli és írásbeli (pl. prezentáció) bemutatása különböző 

nézőpontból, illetve különféle címzetteknek; önálló műelemzés készítése közösen fel nem 

dolgozott kisepikai és lírai alkotásról többféle elemzési szempont alkalmazásával. Az érvelő 

képességet, a szociális kompetenciát, valamint az erkölcsi gondolkodás fejlesztését is támogatja 

a jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, 

megbocsátás, felnőtté válás, bűn, bűnhődés, hazugság, kiszolgáltatottság), 

személyiségdilemmák felfogása, értelmezése, megvitatása. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesztését célozza néhány 

szerző és mű utóéletének, hatásának megfigyelése az irodalmi hagyományban, a kortárs 

irodalomban, más művészeti ágakban. 

Az önálló tájékozódás igényével is összefügg a nyitottság a jelenkori irodalmi szövegek 

befogadásában, megértésében, valamint a szokatlan szerkezetű, nyelvhasználatú művek, a 
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magyar és az európai szöveghagyományt újraíró, újraértelmező művek befogadása iránt. E 

témakörben is kívánatos a tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban, például 

antológiákban, az irodalmi ismeretterjesztés (könyvajánlás, könyvismertetés) műfajaiban, a 

televíziós, a filmes adaptáció néhány kérdésében. 

Cél az irodalom határterületeihez tartozó modern kori alkotások feldolgozása, egy-két 

tipikus írott, digitális és filmes-audiovizuális műfaj megismerése. A kortárs irodalmi élethez 

tartozik az irodalom megjelenéseinek kutatása, felismerése más közegekben (pl. filmen, 

rajzfilmen, televízióban, képregényben, hangzó közegben – pl. hangoskönyv, rádiójáték, 

megzenésített vers –, digitális közegben – pl. internetes közlés, multimédiás kiadás); az 

adaptáció, a műfajcsere jelensége, jellegzetes megoldásai a posztmodern, kortárs 

magasművészeti és szórakoztató művekben. Fontos feladat a szórakoztató irodalom hatásának, 

vonzerejének és csapdáinak értelmezése (pl. tipikus műfajainak, helyzeteinek, motívumainak 

bemutatása, kultuszalkotások megismerése). 

Magyar nyelv 

Tematikai egység Kommunikáció 

Órakeret 

N: 9 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás Gyakorlott, tudatos szóbeli kommunikáció. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek 

megfelelő nyelvi és nem nyelvi jelek használata. Az egyes helyzetek 

által megkívánt formák megsértésének dekódolása, a szándék 

felismerése, megfelelő kezelése. 

A kommunikációs zavarok felismerésére és feloldására néhány 

taktika elsajátítása. 

A manipulációs szándékok felismerése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, az ott elvárt kommunikációs 

normák felismerése, gyakorlása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Tájékozottság különféle beszédhelyzetek megítélésében; megfelelő stílus és magatartás 

megtalálása ismeretlen kommunikációs helyzetben is. 

Kommunikációs zavarok felfedezése, elhárítása. 

A mindennapi társalgásban, a nyilvános kommunikációs színtereken, valamint az internetes 

felületeken előforduló manipulációs szándékok, hibás következtetések felismerése. 

A reklámok, internetes felületek verbális és nem verbális közlési szándékának felismerése. 

A vizsgaszituáció (érettségi, munkahelyi megmérettetés) összetevőinek megértése, a célok, 

elvárások azonosítása, normák felismerése, sikerességhez vezető stratégiák, 

magatartásmódok, kommunikációs formák azonosítása, gyakorlása (verbális és nem verbális 

egyaránt). 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Kommunikációs zavar. Manipuláció. Elvárás. Megfelelés. 

Tematikai egység Retorika 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs funkciók ismerete, alkalmazása. Érvelő szövegek 

értelmezése és alkotása. Stilisztikai és jelentéstani ismeretek. 

Kulturált véleménynyilvánítás.  
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A klasszikus retorika alapfogalmai. 

A hatásos érvelés technikájának, a legfőbb érvelési hibáknak a 

megismertetése. 

Önálló beszéd megírásához, annak hatásos előadásához szükséges 

nyelvi, gondolkodási képességek fejlesztése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a retorikai eszközök 

használatával, a fontosságuk tudatosításával. Célzott felkészülés az 

írásbeli érettségire: érvelő fogalmazás. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A kulturált vita, véleménynyilvánítás gyakorlása.  

A beszéd felépítése, a beszéd megszerkesztésének menete az anyaggyűjtéstől a megszólalásig. 

Az érv felépítése. Az érvelés logikája, technikája; az érvek elrendezése.  

A kiselőadás és a vizsgafelelet felépítése. Felkészülés az érettségi feleletre. Felkészülés 

állásinterjúra. A hatásos előadásmód eszközei. 

A hivatalos felszólalás, hozzászólás gyakorlása különböző helyzetekben. 

Monologikus szöveg (előadás, beszéd) és memoriter kifejező tolmácsolása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Retorika, szónok, szónoklat, beszédfajta (bemutató, tanácsadó, 

törvényszéki), alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfaj (vita, ajánlás). 

Szónoklat, bevezetés, elbeszélés, érv, cáfolat, befejezés (összefoglalás, 

kitekintés). Érv, tétel, bizonyítás, összekötő elem. Érvelés, indukció, 

dedukció. 

 

Tematikai egység Általános nyelvészeti ismeretek 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 6 óra 

Előzetes tudás Kommunikáció, jelentéstan. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A rendszerező, szintetizáló képesség fejlesztése: általános, 

összefoglaló ismeretek a nyelvről, a nyelv és az ember viszonyáról. 

Elméleti felkészülés az érettségire. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelv mint jelrendszer, a nyelv mint a gondolkodás része. A kommunikáció univerzális 

jellege. Jelek, jeltípusok. Nyelvi identitás. Korlátozott kódú nyelvek: gesztusnyelvek, 

jelnyelvek. Felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti rendezése). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvtípus (agglutináló, izoláló, flektáló). 

Korlátozott kód, gesztusnyelv, jelnyelv, jeltípusok. 

 

Tematikai egység Pragmatikai ismeretek 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Szövegtani, jelentéstani és stilisztikai ismeretek. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A sikeres nyelvhasználat: a nyelv működésének, a 

nyelvhasználatnak a megfigyelése különböző kontextusokban, 

különböző cél elérésére. Annak megtapasztalása, hogy az emberek 

hogyan képesek a nyelvi szöveg által közvetített jelentésen túl is 

hatni, befolyásolni partnerüket, hogyan képesek 

megnyilatkozásaikkal akár cselekvéseket is végrehajtani. A kulturált 

nyelvi magatartás fejlesztése: a magyar nyelv leggyakoribb 

udvariassági formái használati körének, nyelvi formáinak 

megfigyelése. 

Célzott felkészülés a szóbeli érettségire, a vizsga kommunikációs és 

nyelvhasználati sikerességi feltételei: a kulturált nyelvi viselkedés. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A nyelvhasználat a beszélgetés, a társalgás főbb összetevőinek, a különféle beszédaktusok 

szerepének, megnyilvánulási formáinak megfigyelése, az együttműködési elvek tudatos 

használata, illetve megsértésük következményeinek megtapasztalása. 

A társalgásban előforduló néhány jellemző deixis forma szerepe. 

Az udvariassági formák használata. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Megnyilatkozás. Társalgás, társalgási forduló, szóátvétel, szóátadás. 

Beszédaktus (lokúció, illokúció, perlokúció). Deixis. Együttműködési elv 

(mennyiségi, minőségi, mód, kapcsolódási). 

 

Tematikai egység Szövegalkotás 
Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra 

Előzetes tudás 

A kommunikációs céloknak megfelelő szövegalkotás. 

Az elbeszélés, jellemzés, vélemény, esszé formai és tartalmi 

jellemzőinek ismerete. A kommunikációs célnak, műfajnak, 

címzettnek, kontextusnak megfelelő stíluseszközök alkalmazása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Gondolkodásfejlesztés, az önkifejezés fejlesztése: a papíralapú és 

elektronikus szövegek eltérő és hasonló jellemzőinek megfigyelése. 

A szövegalkotási képesség fejlesztése: a megismert 

szövegtípusokban a közlés céljának, a helyzetnek megfelelő stílusban 

történő szövegalkotás. Esszéírási gyakorlatok. Felkészülés az írásbeli 

érettségire: az esszéírásra. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Lényegre törő, világos felépítésű, információban gazdag, kifejtett szöveg alkotása a 

tájékoztató, érvelő, meggyőző, vitázó közlésformák valamelyikében (pl. digitális formában, 

multimédiás kiegészítésekkel). Kreatív gyakorlatok a mondat- és szövegszerkezet stiláris 

lehetőségeinek, a szavak hangulatának, stílusértékének, nyelvrétegbeli stiláris különbségének 

figyelembevételével. 

Az érvelő esszé szerkezete. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegalkotás, szövegszerkesztés, érvelő esszé. 
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Tematikai egység Nyelv és társadalom 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
A személyes és a tömegkommunikációval kapcsolatos ismeretek, 

nyelvi tudatosság, egyéni nyelvhasználat, stílusrétegek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete. 

A vitakészség, a meggyőző érvelés fejlesztése: ismeret és 

véleményalkotás a nyelvtervezés néhány alapvető kérdéséről 

(nyelvvédelem és nyelvművelés). 

Nyelvi tudatosság növelése: a saját és a közvetlen környezet 

nyelvhasználatának azonos és eltérő vonásainak, valamint 

nyelvjárási szövegek jellemzőinek megfigyelése. 

Elméleti felkészülés az érettségire (az ismeretek tételek szerinti 

rendezése). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Nyelvünk helyzete a határon túl. Hazánkban élő nemzetiségiek nyelvhasználata. 

A nyelvművelés fogalma, kérdései, feladata, színterei; a nyelvi norma. 

A nyelvváltozatok rendszere, a vízszintes és függőleges tagolódásuk. 

A köznyelv jellemzői, használati területe. 

A nyelv társadalmi tagolódása szerinti csoportnyelvek, azok jellemző használati köre, 

szókincse. 

A szleng és az argó fogalma, kialakulásuk, jellemző előfordulásuk, funkciójuk. 

A nyelv területi tagolódása: a leggyakoribb nyelvjárásaink jellemzői, területi megjelenésük, a 

regionális köznyelv jellemzői. 

A tömegkommunikáció, valamint az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvművelés, nyelvtörvény, norma. Nyelvváltozat. Nyelvjárás, regionális 

köznyelv, tájszó. Csoportnyelv, szaknyelv, hobbinyelv, rétegnyelv. Szleng, 

argó. 

 

Tematikai egység Nyelvtörténet 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 

A nyelvhasználat társadalmi jelenségként való szemlélete, néhány 

alapvető kérdése, a történetiség fogalma, a nyelv területi tagolódása, 

nyelvjárások.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A szinkrón és diakrón nyelvszemlélet fejlesztése. 

Kellő tájékozottság a magyar nyelv rokonságáról, típusáról, helyéről 

a világ nyelvei között. Elméleti felkészülés az érettségire (az 

ismeretek tételek szerinti rendezése). 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Változás és állandóság a nyelvben. A magyar nyelv eredete, finnugor rokonságának 

bizonyítékai, története, kutatói.  

A nyelvtörténeti kutatások forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.  

A magyar nyelv történetének főbb korszakai, a legfontosabb nyelvemlékeink (A tihanyi 

apátság alapítólevele, Halotti beszéd, Ómagyar Mária-siralom) megismerése. Nyelvtörténeti-

nyelvtudományi kézikönyvek (pl. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára – TESZ) 

megismerése, használata.  

A szókincs jelentésváltozásának főbb típusai, tendenciái. 
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A nyelvújítás története, hatása, értékelése, ortológus-neológus vita főbb állomásai és 

szereplői, a magyar nyelv sztenderdizációja. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Nyelvtípus, nyelvcsalád. Uráli nyelvcsalád, finnugor rokonság.  

Nyelvemlék. Ősi szó, belső keletkezésű szó, jövevény- és idegen szó. 

Nyelvújítás, ortológus, neológus. Szinkrón és diakrón nyelvszemlélet. 

 

 

Irodalom 

Tematikai egység Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
A klasszikus modernség néhány irányzata és alkotója, a századvég 

magyar irodalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az európai és magyar irodalmi hagyományok és modernség 

irányainak összevetése, konfliktusai. Annak felismerése, hogy a 

magyar kultúra sokszínű törekvések együttese. 

Érvelő bemutatás: a Nyugat jelentősége a magyar kultúrtörténetben; 

a korban megismertetett stílusirányzatok néhány jellemzőjének 

azonosítása. Értse egy folyóirat felépítését, tudjon benne 

tájékozódni. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A Nyugat mint folyóirat és mozgalom; szerkesztők, kritikusok, nemzedékek; célkitűzések. 

Juhász Gyula költészetének sajátosságai (pl. impresszionizmus, nosztalgia, emlékezés, 

legalább egy műve, pl. Tiszai csönd, Milyen volt; életképszerűség, leíró jelleg, pl. Tápai 

lagzi). 

Tóth Árpád lírájának jellemzői; tematikája, hangnemei, formái (magányélmény, elégikusság, 

impresszionizmus stb., legalább egy-két műve, pl. Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, 

Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!). 

Egy folyóirat (időszaki kiadvány) periodicitása, felépítése, folyóiratcikkek visszakeresése, 

hivatkozása. 

A tanuló 

− felismeri a Nyugat jelentőségét a magyar kultúrtörténetben; alkalmazza a nemzedék-

korszakolást későbbi tanulmányai során; 

− tudja a korban megismert stílusirányzatok néhány jellemzőjét; 

− műismereti minimuma: Juhász Gyula egy műve, Tóth Árpád egy-két műve.  

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió. 

 

Tematikai egység Életmű – Ady Endre 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 8 óra 

Előzetes tudás A Nyugat; stílusirányzatok a századelőn  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak megértése, hogy a kulturális hagyományhoz, a nemzethez 

kötődés, a sorsvállalás sokféle hangon és módon jelentkezhet. A 

hazaszeretet és haladás kérdései. 

Ady költészetének befogadása: főbb alkotói korszakai, költői 

szerepe, költészetének jellege. Műelemzések, összpontosítva Ady 

jellemző köteteire, szerkesztési módszereire, lírai témáira, poétikai 
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megoldásaira. A kreativitás, a képzelőerő, a képzettársítási képesség 

fejlesztése. 

Önálló, több szempontú műértelmezések megfogalmazása a 

művekről szóló vélemények, elemzések értelmezésével is. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Ady Endre életműve. Kötet- és cikluskompozíció; költői szerepvállalás, az innováció 

szándéka. Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód; a versritmus megújítása. 

Meghatározó korszakok (pl. költői indulás, világháború), kötetek (pl. Új versek, Ahalottak 

élén), témák, motívumok (pl. magyarság, istenes, létharc, látomásszerű tájvers, ars poetica; 

élet-halál, hajó, ugar) alapján.  

Jellemző alkotásainak értelmezése (A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-

út az éjszakában és még 4-5 mű (memoriterek is), pl. Párisban járt az Ősz;A magyar ugaron; 

Harc a Nagyúrral; Hunn, új legenda; Bujdosó kuruc rigmusa; Az eltévedt lovas; Emlékezés 

egy nyár-éjszakára stb., esetleg egy-egy részlet publicisztikájából is). 

Utalás egy-egy téma, motívum, poétikai jellemző kortárs irodalmi megjelenítésére; az 

evokáció, az intertextualitás néhány példája. 

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Ady helyét, költői szerepét a magyar 

irodalom történetében; költészetének jellegét; 

− tisztában van a 20. század eleji magyar irodalom sajátosságaival és a megújítás 

szándékával; 

− műelemzések során megismeri Ady jellemző köteteit, szerkesztési módszereit, lírai 

témáit, motívumait, poétikai megoldásait; 

− képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 

− műismereti minimuma: A Sion-hegy alatt; Góg és Magóg fia vagyok én...; Kocsi-út az 

éjszakában és még 4-5 mű; 

− képessé válik az Ady-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 10 lírai alkotás 

alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus 

befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek 

tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Klasszikus modernség, szecessziós-szimbolista látásmód, tagoló vers, 

kötetkompozíció, ciklikus szerkesztés. 

 

Tematikai egység Portré – Móricz Zsigmond 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 
Realista és naturalista epika, Móricz egy műve, pl. Hét krajcár 

vagy Légy jó mindhalálig/Pillangó/Árvácska  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Móricz helyének, látásmódjának, kérdésfeltevéseinek, 

alkotásmódja jellemzőinek megismerése; felkészítés önálló 

novellaelemzések megfogalmazására, megvitatására.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Móricz alkotásainak jellemzői, írásművészetének sajátosságai; naturalista és realista 

ábrázolásmódja. 

Tárgykörök, témák (pl. paraszti, dzsentri; szegénység) és műfaji változatok (novella, 

elbeszélés, történeti példázat, idill-típusú regény stb.). 

Novelláinak világa (legalább két mű elemzése, pl. Tragédia, Szegény emberek, Barbárok). 

Egy Móricz-regény (pl. Úri muri, Rokonok, Sárarany, Az Isten háta mögött) elemző 

értelmezése, sok szempontú megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, 
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elbeszéléstechnika, nézőpont, közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika (pl. 

vívódó hősök, dzsentri-ábrázolás).  

A tanuló  

− ismeri Móricz helyét a magyar epika történetében; alkotásmódjának jellemzőit; 

− képes néhány alkotásának sok szempontú megközelítésére, saját álláspont kifejtésére 

és adott szempontú, önálló műértelmezésre (novellaelemzések megfogalmazására); 

− műismereti minimuma: Móricz egy regénye (házi olvasmány) és egy novellája; 

− alkalmassá válik egy szóbeli érettségi témakör anyagának összeállítására és az abban 

megjelölt feladat kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Realista és naturalista ábrázolásmód, népi írók mozgalma. 

Tematikai egység 
Avantgárd irányzatok a világirodalomban –  

a magyar avantgárd 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Stílusirányzatok a századfordulón. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Modernség és hagyomány kérdésfelvetései a magyar avantgárd 

irodalomban. A 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttének, 

esztétikai elveinek, poétikai megoldásainak feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus: néhány alkotó, néhány irodalmi alkotás (pl. 

Marinetti, Majakovszkij; Trakl, G. Benn; Apollinaire, Éluard műveiből). 

A magyar avantgárd sajátosságai, az aktivizmus programja; Kassák Lajos szerepe (egy-két 

művének ismerete, pl. Mesteremberek; A ló meghal...). 

A tanuló 

− megismeri a 20. század eleji stílusirányzatok létrejöttét, a csoportok, programok 

szándékait, esztétikai elveit, poétikai megoldásait;  

− a magyar avantgárd sajátos helyzetét, Kassák szerepét. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, aktivizmus, 

szabad vers, szimultanizmus, önműködő írás, képvers. 

 

Tematikai egység Életmű – Kosztolányi Dezső 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 7 óra 

Előzetes tudás Kosztolányi egy novellája és lírai alkotása(i), memoriterek.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A személyiség, az egyediség tisztelete, a közös emberi sorsból 

fakadó szolidaritás. 

Kosztolányi jellegzetes lírai témáira, poétikai megoldásaira 

összpontosító műelemzések. Kis- és nagyepikájából néhány jelentős 

darab értelmezése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Kosztolányi Dezső életműve. 

Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák; világkép, művészetfelfogás (homo 

aestheticus); stílusirányzatok (pl. impresszionizmus, expresszionizmus); viszonya az 

anyanyelvhez. 

Jellemző lírai tematika; hangnemek, műfajok, versciklusok (pl. A szegény kisgyermek 

panaszai); Számadás-kötet; kis- és nagyszerkezetek; ars poeticák; legalább 4 lírai alkotás, 

köztük: Hajnali részegség, Halotti beszéd. 

Novellák (pl. A kulcs, Fürdés stb.) és novellaciklusok (Esti Kornél-novellák). 
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Egy Kosztolányi-regény (pl. Édes Anna, Pacsirta) elemző értelmezése, sok szempontú 

megközelítéssel, pl. műfaji változat; szerkezet, jellemábrázolás, elbeszéléstechnika, nézőpont, 

közlésformák, hangnemek, írói előadásmód; problematika. 

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Kosztolányi helyét, szerepét a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének jellegét;  

− tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével;  

− műelemzések során megismeri Kosztolányi jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait; 

kis- és nagyepikájának néhány jelentős darabját;  

− műismereti minimuma: Kosztolányi egy regénye és két novellája; lírai alkotásai, 

Hajnali részegség, Halotti beszéd és még egy-két műve (memoriter is); 

− képessé válik a Kosztolányi-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 4 lírai 

alkotás, egy regény, két novella alapján); a műveiről szóló vélemények, elemzések 

értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy szóbeli témakörben kijelölt feladat 

kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Versciklus, novellaciklus, példázat, lélektan. 

 

Tematikai egység Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula 

Órakeret 

N: 4 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem, részlet; paródia.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A nosztalgia és humor szerepe a műalkotásban és az ember 

önértelmezésében. Az alkotói életútra összpontosító bemutatás: 

Karinthy és Krúdy helye a korszakban; alkotás- és látásmódjuk 

jellemzői. Önálló tájékozódás, műválasztás, műértelmezések, 

összehasonlító elemzések. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Karinthy kisepikájának jellemzői választott novella (pl. A cirkusz; Találkozás egy 

fiatalemberrel; Barabbás) és a Tanár úr kérem karcolatgyűjtemény darabjai alapján.  

Humorfelfogása (humoreszkjei). 

Irodalmi karikatúrák (néhány, már megismert szerző/mű és paródiája) az Így írtok ti 

szemelvényei alapján. 

Krúdy Gyula írói világa, egyéni hangja legalább egy Szindbád-novella alapján (pl. Negyedik 

út, Ötödik út); anekdotikusság, az idő és az emlékezés formaalkotó szerepe.  

A Krúdy-művek atmoszférájának, témáinak, alakjainak, motívumainak megidézése.  

A tanuló 

− kijelöli Karinthy és Krúdy helyét a korszakban (újságírás; Nyugat, illetve csoporthoz 

nemtartozás); ismerialkotás- és látásmódjuk jellemzőit;  

− képes néhány alkotás értelmezésére, műelemzések kritikus befogadására, saját álláspont 

kifejtésére és adott szempontú, önálló műmegközelítésre (pl. novellaelemzések 

megfogalmazására);  

− képessé válik összehasonlító elemzésekre (párnovellák, pl. A jó tanuló felel / Arossz 

tanuló felel; ellentétesek, pl. Magyar dolgozat / Röhög az egész osztály); mű és paródiája 

összevetésére); novellaciklus és film összehasonlító elemzésére;  

− műismeret: Karinthy (választható valamely műve); Krúdy egy novellája. 

Kulcsfogalmak/f

ogalmak 

Humor, paródia, karcolat, novellaciklus, hasonmásalak, nosztalgia.  
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Tematikai egység Életmű – Babits Mihály 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 7 óra 

Előzetes tudás A Nyugatmint folyóirat és mozgalom. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lét erkölcsi aspektusai a háború, világégés idején. Betegség és 

prófétai küldetés értelmezési lehetőségei. Babits főbb alkotói 

korszakainak, helyének, szerepének megismertetése, 

műértelmezések: jellemző témák, hangnemek, motívumok, poétikai 

megoldások feltárása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Babits Mihály életműve. Pályaszakaszok, kötetek, költői magatartásformák (pl. pályakezdés; 

világháborúk ideje; kései költészet); életérzések, világkép, értékrend, művészetfelfogás (homo 

moralis); a bölcseleti, filozófiai érdeklődés hatásai. Magyarság és európaiság. 

Szerepe a Nyugat mozgalmában; irodalmi kapcsolatai. 

Stílusirányzati sokszínűsége (pl. impresszionizmus, szecesszió, szimbolizmus); klasszicizálás, 

antikizálás; hagyomány és modernség egysége. 

Jellemző lírai tematika, költői magatartás (békevers, pl. Húsvét előtt; aprófétaszerep 

elutasítása vagy vállalása, pl. Mint különös hírmondó); versszerkezetek, hangnemek, formák, 

motívumok gazdagsága (pl. Esti kérdés, Ősz és tavasz között);ars poeticus alkotások (pl. A 

lírikus epilógja; Cigány asiralomházban; Csak posta voltál). 

A Jónás könyve mint az ószövetségi példázat parafrázisa. Jónás és az Úr magatartása. 

Nyelvhasználati és hangnemi összetettség. 

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; Babits helyét, szerepét a magyar irodalom és a 

Nyugat történetében; írásművészetének jellegét; 

− tisztában van a Nyugat első nemzedéke tevékenységével, jelentőségével; 

− műelemzések során megismeri Babits jellemző lírai témáit, poétikai megoldásait és a 

Jónás könyvét; 

− képes Babits-művek önálló értelmezésének megfogalmazására; 

− műismereti minimuma: Esti kérdés, Ősz és tavasz között és még egy-két műve (memoriter 

is) és a Jónás könyve; 

− képessé válik a Babits-életmű jellemzőinek bemutatására (legalább négy lírai alkotás); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Prófétaság, küldetéstudat, rájátszás.  

 

Tematikai egység Életmű – József Attila 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 9 óra 

Előzetes tudás József Attila: Altató; Betlehemi királyok; Mama.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése, hogy a társadalmi-szociális elkötelezettség és 

az egyéni lét értelmezése egyszerre van jelen az életműben. Az 

életmű főbb alkotói korszakainak többféle megközelítésmódot 

alkalmazó megismertetése. József Attila helye, szerepe a magyar 

irodalom történetében; írásművészetének jellege. 
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Műelemzések: jellemző lírai témák, stílusirányzati jellemzők, 

poétikai megoldások feltárása. Felkészítés önálló versértelmezések 

megfogalmazására, vélemények, interpretációk befogadására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

József Attila életműve. Pályaszakaszok, életérzések, költői magatartásformák (pl. Tiszta 

szívvel; Tudod, hogy nincs bocsánat); világkép, költészetfelfogás (pl. Ars poetica; Thomas 

Mannüdvözlése). 

Jellemző lírai tematika (pl. Külvárosi éj; Óda; Nem emel föl); gondolati költészet 1932–1934 

között (pl. Téli éjszaka, Reménytelenül; A város peremén); kései költészet (közéleti, pl. 

Levegőt!; A Dunánál; Hazám; szerelmi, pl. Nagyon fáj; tragikus önsors versek, pl. Karóval 

jöttél; Talán eltűnök hirtelen...). Versszerkezetek, verstípusok, hangnemek, formák, témák, 

motívumok (pl. gyermek, éjszaka, külváros, bűntudat) gazdagsága. 

Komplex költői képek (síkváltások).  

A tanuló 

− ismeri az életmű főbb alkotói korszakait; József Attila helyét, szerepét a magyar irodalom 

történetében; írásművészetének jellegét; 

− műelemzések során megismeri József Attila jellemző lírai témáit, motívumait, poétikai 

megoldásait; 

− képes önálló versértelmezések megfogalmazására; 

− műismereti minimuma: Külvárosi éj; Óda; Tudod, hogy nincs bocsánat és még 4-5 műve 

(memoriter is); 

− képessé válik az életmű jellemzőinek bemutatására (legalább 12 lírai alkotás alapján); a 

műveiről szóló vélemények, elemzések értelmezésére, kritikus befogadására; egy-egy 

szóbeli témakörben kijelölt feladat kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Komplex kép, síkváltás, szabad vers, létösszegzés, időszembesítés, 

önmegszólítás. 

 

Tematikai egység Portré – Radnóti Miklós 

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 

Radnóti egy-két műve, köztük: Nem tudhatom (memoriter is). 

Klasszicizálás, antikvitás; idill, tragikum; az ekloga műfajának 

története. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Költői magatartásformák, jellemző műfajok, témák több szempontú 

megközelítése. A műfaji konvenció jelentéshordozó szerepének 

bemutatása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Radnóti Miklós portréja. Életút és életmű egysége (haláltudat, munkaszolgálat, lágervers; idill 

és tragikum). A kor jellemzői (pl. Töredék), Radnóti tragédiája és költői magatartásformái 

(jóság, tiltakozás, lázadás, emlékezés, emberség, hazaszeretet, pl. Nem tudhatom, hitvesi 

költészet, pl. Tétova óda, Levél a hitveshez). 

Jellemző műfajok, témák, életérzések költészetében; műveinek formai és stiláris sajátosságai 

(avantgárd, szabad vers, klasszicizálás stb.). 

Eklogaciklusa (a Hetedik ecloga és legalább még egy mű alapján, pl. Negyedik ecloga). A 

Tajtékos ég és a Bori notesz (pl. Erőltetett menet, Razglednicák). 

A tanuló  

− tisztában van Radnóti életművének jellegével; a költő helyével, szerepével a magyar 

irodalom történetében; Vergilius rá tett hatásával; 

− felismeri jellemző műfajait, versformáit; 
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− műismereti minimuma: Nem tudhatom, Hetedik ecloga és még két műve; 

− Radnóti kapcsán alkalmassá válik legalább 4 alkotásának és a műveiről szóló 

véleményeknek, elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; 

memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Eklogaciklus, idill és tragikum, razglednica. 

 

Tematikai egység 
Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky 

János, Weöres Sándor, Ottlik Géza 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 
A 20. századi magyar irodalom néhány jelentős szerzőjének már 

megismert életműve vagy portréja.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A lírai beszédmód változatainak értelmezése; a korszakra és az 

egyes alkotókra jellemző beszédmódok feltárása, néhány 

jellegzetes alkotás összevetése. Az önálló olvasóvá válás 

támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és műválasztásokra, a 

választott művek önálló feldolgozására és megosztására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Szabó Lőrinc költészetének jellege, pl. a Lóci-versek, Az Egy álmai; a Semmiért egészen és 

versciklusainak (pl. a Tücsökzene) néhány darabja alapján. 

Weöres Sándor költészetének tematikus és formai változatossága (pl. a Rongyszőnyeg; 

Magyar etüdök alapján); gondolati költészete; szerepversei, stílusutánzatai (pl. a Psyché 

szemelvényei).  

Pilinszky János világlátásának tükröződése költészetében; alkotásmódjának, poétikai 

megoldásainak, motívumainak sajátosságai (a Harmadnapon és még egy műve alapján, pl. 

Négysoros, Francia fogoly, Harbach 1944, Apokrif stb.).  

Márai Sándor életműve néhány epikus szemelvény alapján (pl. Egy polgárvallomásai; A 

gyertyák csonkig égnek; Napló); esszérészlet (pl. Füves könyv) és lírai alkotás (Halotti beszéd) 

alapján; az emigráns léthelyzet hatása. 

Ottlik Géza: Iskola a határon – sok szempontú regényértelmezés.  

A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

− tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

− műismereti minimum: Szabó Lőrinc egy-két műve, Weöres Sándor egy-két műve; 

Pilinszky János Harmadnapon és még egy műve; 

− választhat: Márai Sándor egy-két alkotása; Ottlik Géza egyik műve;  

− a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szerepvers, stílusutánzás, négysoros.  

 

Tematikai egység 
Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény 

István, Nagy László 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Képesség lírai, epikai művek, drámák értelmezésére, önálló 

feldolgozására. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 
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kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Annak felismerése, hogy az írói-költői felelősség, szociális-

társadalmi együttérzés változatos módon, műfajban és tematikában 

szólalhat meg. 
Szerzők több szempontú bemutatása, életművük jellege, szerepük a 

magyar irodalomban.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

Illyés Gyula lírájának sajátosságai az Egy mondat a zsarnokságról és más műve alapján (pl. 

Bartók, Koszorú); az irodalmi szociográfia műfaja, l. Puszták népe (vagy részletek).  

Németh László egy regénye (pl. Iszony) vagy egy drámája (pl. II. József; A két Bolyai).  

Nagy László költői világa, alkotásmódja (pl. népiesség, hosszúénekek, montázstechnika, 

képrendszer, portrévers, képvers) egy-két műve alapján (pl. Himnusz minden időben, Ki viszi 

át a szerelmet; József Attila!;Menyegző). 

Örkény István groteszk látásmódja néhány egyperces novella, vagy a Tóték (esetleg 

mindkettő) alapján. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

− tisztában van az adott 20. századi szerzők életművének jellegével; az alkotók helyével, 

szerepével a magyar irodalom történetében;  

− műismereti minimuma: Illyés Gyula egy műve; 

− továbbá választhat: Németh László egy műve; Örkény István néhány műve; Nagy László 

egy-két műve; esszérészlet Illyés Gyula, Németh László műveiből; 

− a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére; memoriterek tolmácsolására. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Népi írók mozgalma, irodalmi szociográfia, portrévers, képvers, groteszk 

látásmód, egyperces novella. 

 

Tematikai egység 
Portrék, látásmódok a kortárs 

irodalomból(választható szerzők, művek) 

Órakeret 

N: 8 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás A 20. és 21. századi magyar irodalom tendenciái. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az önálló olvasóvá válás támogatása, felkészítés a tanulói szerző- és 

műválasztásokra, a választott művek önálló feldolgozására, 

értelmezésére és a kapcsolatos vélemények megosztására. 

Annak a belátása, hogy a kortárs törekvések megismerése segíti a 

körülöttünk levő világ megértését. 
Kortárs irodalom: a tájékozottság növelése, az eligazodás 

támogatása; a fogalmi műveltség bővítése. Kortárs alkotások 

értelmezése, a művekről szóló vélemények, elemzések mérlegelése. 

A kortárs irodalmi élet több szempontú bemutatása. Az elektronikus 

tömegkommunikáció és az irodalom kölcsönhatásának új jelenségei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Szemelvények a kortárs szépprózai alkotásokból, lírai művekből, esszéirodalomból. 

A kortárs dráma és színház világa (egy választott mű elemzése). 

Irodalmi díjak és díjazottak (a Nobel-díjas: Kertész Imre Sorstalanság című regénye). 

Kortárs irodalmi élet. A választott szerzőkhöz, művekhez kacsolódó fogalmi ismeretek. 

A tanuló 

− tisztában van a kortárs irodalomból választott szerzők életművének jellegével; az alkotók 

helyével, szerepével; 

− megismeri a kortárs irodalom néhány törekvését, sajátosságát, a posztmodern, digitális 

irodalom, hangoskönyv fogalmát; 

− választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei alapján; 
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− értelmez egy kortárs drámai alkotást (lehetőleg megtekinti színházban/felvételről);  

− a szerzők kapcsán alkalmassá válik a műveikről szóló véleményeknek, elemzéseknek az 

értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére, memoriterek tolmácsolására. 

− legalább egy szerző 2-3 lírai vagy 1-2 epikai művének értelmezése) 1980-tól napjainkig). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kortárs nyilvánosság, nyomtatott és internetes folyóiratok, hangoskönyv, 

digitális közlés. 

 

Tematikai egység 
Az irodalom határterületei – a régió kulturális 

hagyományai 

Órakeret 

N: 5 óra 

E: 2 óra 

Előzetes tudás 
Népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. Szórakoztató 

irodalom, slágerszöveg. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az esztétikai és művészeti tudatosság alakítása, fejlesztése. Az 

irodalmiság változó fogalmának áttekintése, példákkal. Több 

szempontot érintő megbeszélés az ízlésről, annak kontextusairól, 

alakulásáról. A művészet kultúraalkotó szerepének megfigyelése. 

Más kultúrák megismerésének igénye. 

A régió hagyományainak, művészeti életének, emlékeinek 

megismerése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények  

A szórakoztató irodalom típusai, hatáskeltő eszközei és sajátos műfajainak jellemzői (pl. 

fantasy-irodalom, detektívregény, sci-fi, lektűr; dalszöveg). Az irodalom filmen; filmes 

feldolgozások. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek. A régió kulturális hagyományai. 

A tanuló 

− tisztában van az irodalmiság változó fogalmával; 

− megérti az ízlés kontextuális függőségét; 

− alakul igénye és képessége az ízlés önálló fejlesztésére; 

− fejlődik médiatudatossága, esztétikai és művészeti tudatossága; 

− választhat műelemzést/műajánlást egyéni olvasmányélményei/filmélményei alapján; 

− a tárgykör kapcsán alkalmassá válik a jelenségekről/művekről szóló véleményeknek, 

elemzéseknek az értelmezésére; egy-egy szóbeli témakör kifejtésére. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ízlés, értelmezés, szórakoztatás, populáris kultúra, kultusz, divat, irodalmi 

ismeretterjesztés, digitális kultúra, (filmes) adaptáció. Régió, regionalitás, 

hagyomány, folklór. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a13. 

évfolyam végén 

A tanuló szóbeli és írásbeli kommunikációs helyzetekben 

megválasztja a megfelelő hangnemet, nyelvváltozatot, stílusréteget. 

Alkalmazza a művelt köznyelv (regionális köznyelv), illetve a 

nyelvváltozatok nyelvhelyességi normáit, képes felismerni és 

értelmezni az attól eltérő nyelvváltozatokat.  

Értő módon használja a tömegkommunikációs, illetve az 

audiovizuális, digitális szövegeket. Az értő, kritikus befogadásra is 

alapozva képes önálló szövegalkotásra néhány publicisztikai, 

audiovizuális és informatikai hátterű műfajban, a képi elemek, 

lehetőségek és a szöveg összekapcsolásában rejlő közlési lehetőségek 

kihasználásával.  

Rendszeresen használja a könyvtárat, ide értve a különféle (pl. 

informatikai technológiákra épülő) információhordozók használatát is. 

Képes arra, hogy kellő problémaérzékenységgel, kreativitással és 
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önállósággal igazodjon el az információk világában; értelmesen és 

értékteremtően tudjon élni az önképzés lehetőségeivel. 

Bizonyítja szövegelemzési, szövegértelmezési jártasságát a tanult 

leíró nyelvtani, szövegtani, jelentéstani, pragmatikai ismeretek 

alkalmazásával; a szépirodalmi szövegek mellett képes szakmai-

tudományos, publicisztikai, közéleti (audiovizuális, informatikai 

alapú) szövegek feldolgozására, értelmezésére is. Bizonyítja különféle 

szövegek megértését, a szöveg felépítésére, grammatikai jellemzőire, 

témahálózatára, tagolására irányuló elemzéssel. 

A hivatalos írásművek műfajaiban képes önálló szövegalkotásra (pl. 

önéletrajz, motivációs levél). Képes olvasható, rendezett írásra.  

Képes szövegek kapcsolatainak és különbségeinek felismerésére, 

értelmezésére (pl. tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások, nem 

irodalmi és irodalmi szövegek, tények és vélemények összevetése), e 

képességek alkalmazására elemző szóbeli és írásbeli műfajokban. 

Alkalmazza az idézés szabályait és etikai normáit. Képes definíció, 

magyarázat, prezentáció, értekezés (kisértekezés) készítésére az 

olvasmányaival, a felvetett és tárgyalt problémákkal összefüggésben, 

maga is meg tud fogalmazni kérdéseket, problémákat.  

Bizonyítja a magyar nyelv rendszerének és történetének ismeretét, a 

grammatikai, szövegtani, jelentéstani, stilisztikai-retorikai, helyesírási 

jelenségek önálló felismerését, a tanultak tudatos alkalmazását.  

Átfogó ismerettel rendelkezik a nyelv és társadalom viszonyáról, 

illetve a nyelvi állandóság és változás folyamatáról. Anyanyelvi 

műveltségének fontos összetevője a tájékozottság a magyar nyelv 

eredetéről, rokonságáról, történetének főbb korszakairól; a magyar 

nyelv és a magyar művelődés kapcsolatának tudatosítása.  

Tudja alkalmazni a művek műfaji természetének, poétikai 

jellemzőinek megfelelő szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési 

módokat. 

Fel tudja ismerni a szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegekben 

megjelenített értékeket, erkölcsi kérdéseket, álláspontokat, 

motivációkat, magatartásformákat, képes ezek értelmezésére, önálló 

értékelésére. 

Képes erkölcsi kérdések, döntési helyzetek megnevezésére, példával 

történő bemutatására, következtetések megfogalmazására. Részt vesz 

elemző beszélgetésekben, ennek tartalmához hozzájárul saját 

véleményével. Képes az irodalmi művekben megjelenő álláspontok 

azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő 

vélemények megértésére, újrafogalmazására. 

Tájékozott az olvasott, feldolgozott lírai alkotások különböző 

műfajaiban, poétikai megoldásaiban, kompozíciós eljárásaiban.  

Képes tudásanyagának többféle szempontot követő 

megfogalmazására írásban a magyar és a világirodalom kiemelkedő 

alkotóiról.  

Meggyőzően be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok 

sajátosságait. 

Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, 

erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.  

Be tud mutatni műveket, alkotókat a magyar és világirodalom 

korszakaiból, továbbá a kortárs irodalomból. 
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Képes művek közötti kapcsolatok, témák, fölismerésére és 

értékelésére, az evokáció, az intertextualitás példáinak bemutatására. 

Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai 

szempontú értelmezésére, összevetésére. 

Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására, kifejező 

szövegmondásra. 

ANGOL NYELV 

Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös Európai 

Referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának 

megalapozása és fejlesztése. A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) 

évfolyamának résztvevői valós élethelyzeteken alapuló idegen nyelvi környezetben, 

érdeklődésüknek megfelelő, motiváló feladatokon keresztül jutnak el a KER szerinti A2 

szintről a B1 szintre. 

Az idegennyelv-oktatás törekvése, hogy tevékenységközpontú tanulás segítségével a 

program résztvevői képesek legyenek alapszintű receptív, produktív, illetve interaktív nyelvi 

tevékenységek magabiztos használatára. Az idegen nyelvi kommunikáció az alapkészségek 

együttes érvényesülését feltételezi, melyeket valamennyi tanórán integráltan szükséges 

fejleszteni. 

A receptív és a produktív készségek a mindennapi nyelvhasználatban fontos szerepet 

játszanak. A tanuló elsajátítja a szövegértelmezési és szövegalkotási stratégiákat. Receptív 

készségei fejlesztésével képes lesz az írott vagy hallott szövegből a lényeget felfogni, kiemelni 

és összefüggésében értelmezni. A produkció során megtervezi és szóban vagy írásban 

megalkotja a közlendőjét tartalmazó szöveget. 

A sikeres kommunikáció érdekében a tanuló megismeri és elsajátítja azokat a nyelvi 

eszközöket, amelyek segítségével képes gondolatait megfogalmazni, koherens nyelvi egységet 

létrehozni és különféle kommunikációs helyzetekben elboldogulni. Fel kell ismernie, hogy a 

nyelvi érintkezést a nemnek, korosztálynak, társadalmi csoportoknak megfelelően szabályok 

szövik át. Ilyenek például a nyelvi udvariassági szokások, rituálék és a helyzetnek megfelelő 

hangnem használata. 

A nyelvtanítás során törekedni kell arra, hogy a hallott vagy az olvasott szöveg 

autentikus, a feladatvégzés szempontjából hiteles legyen. Az internet segítségével a tanulók 

maguk is viszonylag könnyen kerülhetnek autentikus célnyelvi környezetbe, részeseivé 

válhatnak az adott kultúrának, kapcsolatot teremthetnek a célnyelven beszélőkkel, ami komoly 

motivációs forrás lehet, és elősegítheti az autonóm tanulóvá válást. A tanulási folyamat 

szervezésében nagy jelentősége van a kooperatív feladatoknak és a projektmunkának, ezek 

szintén erősíthetik a motivációt. 

Az idegen nyelv tanulása fejleszti a tanulók toleranciáját, hogy megismerjék és 

tiszteletben tartsák más népek kultúráját; felismerjék saját nemzeti kultúrájuk értékeit, valamint 

megtanulják a kultúrák különbözőségéből adódó félreértések kezelését. 

Fontos, hogy a tanulók az idegen nyelv tanulása során építeni tudjanak más tantárgyak 

keretében szerzett ismereteikre és személyes tapasztalataikra is. Ugyanakkor az idegen nyelvvel 

való foglalkozás olyan ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagíthatja a tanulókat, amelyeket más 

tantárgyak keretében is hasznosítani tudnak. 

Az egész életen át tartó tanulás szempontjából kiemelkedő jelentősége van a 

nyelvtanulási stratégiáknak, amelyek ismerete és alkalmazása segíti a tanulókat abban, hogy 

nyelvtudásukat önállóan ápolják és fejlesszék, valamint újabb nyelveket sajátítsanak el. 

A kerettanterv tartalmazza a nyelvi szintek és kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 

elvárásokat, amelyeket a nemzetközi gyakorlatban és az érettségi követelményrendszerben 

mérceként használt KER határoz meg. A nyelvi kompetenciák komplex fejlesztéséhez az 

ajánlott témakörök kínálnak kontextust. 
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A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamainak tanulói korábbi 

nappali rendszerű iskolai oktatásban már tanulták az idegen nyelvet, tudásuk nagy 

valószínűséggel a KER szerinti A2 szint felső skáláján mozog, optimális esetben eléri a B1 

szint alsó skáláját. Amennyiben a résztvevők idegennyelvtudása nem éri el az említett szintet, 

akkor felzárkóztató, szintre hozó szakasz beépítése szükséges. A szintre hozó szakasz hossza 

lerövidíthető vagy hosszabbítható. Az elvárás, hogy a 12. osztály végére minden tanuló elérje 

a KER szerinti B1 szintet, hogy középiskolai tanulmányai végén eredményes érettségi vizsgát 

tegyen. 

A kerettanterv az elérendő célokat és nyelvi szinteket kétéves képzési szakaszra 

határozza meg. 

 

 
Bemeneti szint 

(12. évf. eleje) 
12. évf. vége 13. évf. 

Első idegen nyelv 
heterogén 

A2 – B1 mínusz 
B1 mínusz B1 

 

Az idegen nyelvi kerettanterv fejlesztési egységei a KER-ben leírt készségeknek megfelelően 

a hallott és olvasott szöveg értése, a szóbeli interakció, az összefüggő beszéd, valamint az 

íráskészség. 

Az idegen nyelvi kommunikatív kompetencia fejlesztése szoros kapcsolatban áll a 

Natban megfogalmazott kulcskompetenciákkal. A kommunikatív nyelvi kompetencia több 

ponton érintkezik az anyanyelvi kompetenciával. A szövegalkotás, szövegértelmezés, szóbeli 

és írásbeli kommunikáció számos készségeleme kölcsönhatásban van az anyanyelvi 

kommunikációval. A két terület erősítheti egymást, megfelelő módszerekkel az anyanyelv 

használata tudatosabbá válhat. 

A tanórán kívüli idegennyelv-tanulást támogató tevékenységek megismerése kiemelten 

fontos a szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain , mivel a képzés 

nappali, esti és levelező tagozatból áll, és az utóbbi két képzési formában a tanítási órák száma 

a nappali munkarendű képzés óraszámainál alacsonyabb, amíg a kimeneti követelmény a 

nappali, az esti és a levelező képzésben résztvevők számára is azonos. Az önálló tanulás 

képességének kialakítása nélkülözhetetlen a sikeres érettségi vizsga érdekében. A hatékony 

önálló tanulásban segítséget nyújt a modern technika, az interneten található autentikus 

szövegek, a direkt és indirekt nyelvtanulási lehetőségek sokasága. Az internet segítségével a 

tanulók megtapasztalhatják, hogyan tudnak autentikus nyelvi környezetben eligazodni. Komoly 

motivációs forrás lehet az idegen nyelvű szövegek megértése. Az önálló internetes kutatás 

bátorítja és elősegíti az autonóm tanulás kialakulását és az informatikai készségeik fejlődését. 

Az önálló tanulás mellett hangsúlyos szerepet kap a közös tevékenységben megvalósuló 

„egymástól tanulás”. A projektmunka, a kooperatív tanulási módszerek tovább fokozzák a 

tanulási kedvet, erősítik a szociális kompetenciákat. 

A táblázatokban megjelenő fejlesztési egységek (a hallott szöveg értése, szóbeli 

interakció, összefüggő beszéd, az olvasott szöveg értése és az íráskészség) fejlesztése mindig 

integráltan történik, ahogy azok a valós kommunikációs helyzetekben előfordulnak. Ezért nem 

szerepelnek óraszámok a fejlesztési egységek mellett, és külön táblázat tartalmazza az ajánlott 

témaköröket az ajánlott óraszámokkal. A témakörök feldolgozásának sorrendjét az 

intézmények – profiljuk és igényeik szerint – helyi tanterveikben határozzák meg. A szabadon 

választható órakerettel a helyi tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák ajánlott óraszámait. 

A 12–13. évfolyamon a témák visszatérnek, folyamatosan bővülnek, és magasabb nyelvi 

szinten kerülnek feldolgozásra. 

A kerettanterv évfolyamonkénti mérés-értékelést tervez, amely a 12. évfolyam elején 

egy diagnosztikus (feltáró) méréssel indul (2 óra), amely a heterogén nyelvtudású tanulók 

sikeres felzárkóztatását segítő egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a 

szükséges információkat. A tanév folyamán formatív (fejlesztő) értékelések sorozata támogatja 
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a folyamatos fejlődést, majd a 12. évet szummatív (minősítő) méréssel zárja le (2 óra). A 13. 

évfolyam befejezése előtt a tanulók próbaérettségivel készülnek az utolsó megmérettetésre (4 

óra). 
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12–13. évfolyam 

A szakközépiskola érettségi vizsgára felkészítő (12–13.) évfolyamain a tanulók a KER szerinti 

A2 (optimális esetben a B1 mínusz) szintről folytatják tanulmányaikat, és haladnak a KER 

szerinti B1 szint felé. Kiemelt fontosságú a tanulás tanítása, változatos nyelvtanulási stratégiák 

alkalmazása, mivel a tanulóknak a 12. évfolyam végére olyan tanulási képességekkel kell 

rendelkezniük, amelyek lehetővé teszik nyelvtudásuk önálló fenntartását és továbbfejlesztését 

további tanulmányaik vagy munkájuk során, egész életükön át. 

A tanulók motivációját növeli, ha a nyelvoktatás lehetőséget biztosít tantárgyi tartalmak 

célnyelvi feldolgozására és az infokommunikációs technológiák használatára. A 13. 

évfolyamon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi érettségi 

felépítését, követelményeit, és elsajátítsák az ezeknek megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési szempontokat, és alkalmazni tudják azokat önértékeléseik 

során; illetve gyakorlatot szerezzenek az érettségi vizsga feladatainak megoldásában is. 

 

Angol nyelv 

12. 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 6 6 3 3 

éves óraszám  

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

216 

(195) 

186 

(168) 

108 

(98) 

93 

(84) 

szabad órakeret 21 18 10 9 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

Tematikai egység 
A tanulók teljesítményének bemeneti  

diagnosztikus mérése 

12. évf. év eleje 

Órakeret 

N: 2 óra 

E: 2 óra 

 

 

A heterogén nyelvtudású tanulók sikeres felzárkóztatásához szükséges 

egyéni és csoportos fejlesztési terv elkészítéséhez biztosítja a szükséges 

információkat. 

 

Tematikai egység Beszédértés 

Előzetes tudás 

A tanuló főbb vonalaiban megérti a köznyelvi beszédet a számára 

rendszeresen előforduló ismerős témákról.  

Megérti a legfontosabb információkat az aktuális eseményekről szóló 

vagy az érdeklődési köréhez kapcsolódó rádió- és tévéműsorokban, ha 

viszonylag lassan és érthetően beszélnek. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Ismerős témákról szóló köznyelvi beszéd megértése főbb vonalaiban és 

egyes részleteiben is. 

Egy beszélgetés során a résztvevők világosan megfogalmazott érveinek 

megértése több beszélő esetén is. 

Fontos információk megértése azokban a rádió- és tévéműsorokban, 

filmjelenetekben, amelyek aktuális eseményekről, illetve az érdeklődési 

köréhez kapcsolódó témákról szólnak, ha viszonylag lassan és érthetően 

beszélnek. 

A fenti 

tevékenységekhez 

Rádió- és tévéműsorok, hírek, riportok, filmjelenetek stb. 
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használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

 

Tematikai egység Szóbeli interakció 

Előzetes tudás 

A tanuló felkészülés nélkül megbirkózik a mindennapi élet legtöbb 

helyzetével. 

Gondolatokat cserél, véleményt mond az érdeklődési körébe tartozó 

témákról.  

Boldogul a leggyakoribb kommunikációs helyzetekben. 

Stílusában próbál alkalmazkodni a kommunikációs helyzethez. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Önálló boldogulás a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében 

is. 

Gondolatok cseréje, véleménynyilvánítás és érvelés az érdeklődési körbe 

tartozó és általános témákról is. 

A leggyakoribb kommunikációs forgatókönyvek ismerete és biztonsággal 

történő alkalmazása. 

Alkalmazkodás a kommunikációs helyzethez stílusban, 

regiszterhasználatban. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Társalgásban való részvétel ismerős témák esetén, felkészülés nélkül. 

Érzelmek kifejezése és reagálás mások érzelmeire, mint például reménykedés, csalódottság, 

aggodalom, öröm. 

Problémák felvetése, megvitatása, teendők meghatározása, választási lehetőségek 

összehasonlítása. 

A tanulmányokhoz, érdeklődési körhöz kapcsolódó beszélgetésben való részvétel, 

információcsere, álláspont kifejtése, rákérdezés mások nézeteire. 

Gondolatok, vélemény kifejezése kulturális témákkal kapcsolatban, például zene, film, 

könyvek.  

Elbeszélés, újságcikk, előadás, eszmecsere, interjú vagy dokumentumfilm összefoglalása, 

véleménynyilvánítás, a témával kapcsolatos kérdések megválaszolása. 

Nézetek világos kifejtése, érvek egyszerű cáfolata. 

Választási lehetőségek összehasonlítása, előnyök és hátrányok mérlegelése. 

Utazások során felmerülő feladatok, például közlekedés, szállás intézése vagy ügyintézés a 

hatóságokkal külföldi látogatás során. 

Váratlan nehézségek kezelése (pl. elveszett poggyász, lekésett vonat). 

Szolgáltatásokkal kapcsolatos helyzetek kezelése akár váratlan nehézségek esetén is, panasz, 

reklamáció. 

Részletes utasítások adása, követése és kérése (pl. hogyan kell valamit csinálni). 

Interjúban, konzultáción való részvétel kezdeményezése és információ megadása (pl. tünetek 

ismertetése orvosnál). 

Órai interakciókban, pármunkában való magabiztos részvétel. 

Ismerős témáról beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, szó átvétele, átadása, mások 

bevonása, beszélgetés lezárása. 

Beszélgetésben elhangzottak összefoglalása, a lényeg kiemelése, a megértés ellenőrzése, 

félreérthető megfogalmazás javítása, körülírás, szinonimák használata. 

A kommunikációs eszközök széles körének alkalmazása és reagálás azokra közismert nyelvi 

megfelelőik semleges stílusban való használatával. 

Az udvariassági szokások ismerete és alkalmazása. 

A mindennapi témák, család, érdeklődési kör, iskola, utazás és aktuális események 

megtárgyalásához elegendő szókincs és annak általában helyes alkalmazása. 
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Ismerős kontextusokban elfogadhatóan helyes nyelvhasználat. 

A szövegszervezés alapvető eszközeinek megbízható használata. 

Általában tisztán érthető kiejtés és intonáció. 

A szóbeli interaktív vizsgához szükséges kommunikációs stratégiák. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Társalgás, megbeszélés, eszmecsere, tranzakciók, utasítások, interjúk, 

viták. 

 

Tematikai egység Összefüggő beszéd 

Előzetes tudás 
A tanuló már változatosabban és részletesebben tudja bemutatni a 

családját, más embereket, lakóhelyét, tanulmányait, iskoláját stb. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Folyamatos önkifejezés a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével ismerős témakörökben. 

Érthető és folyamatos beszéd, a mondanivaló tudatos nyelvtani és 

szókincsbeli megtervezése és szükség szerinti módosítása. 

Egy gondolat vagy probléma lényegének tartalmilag pontos kifejtése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Folyamatos megnyilatkozás az érdeklődési körnek megfelelő témákról a gondolatok lineáris 

összekapcsolásával. 

Elbeszélések vagy leírások lényegének összefoglalása folyamatos beszédben, a gondolatok 

lineáris összekapcsolásával. 

Részletes élménybeszámoló az érzések és reakciók bemutatásával. 

Valóságos vagy elképzelt események részleteinek bemutatása. 

Könyv vagy film cselekményének összefoglalása és az ehhez kapcsolódó reakciók 

megfogalmazása. 

Álmok, remények és ambíciók, történetek elmondása. 

Vélemények, tervek és cselekedetek rövid magyarázata. 

Rövid, begyakorolt megnyilatkozás ismerős témákról. 

Előre megírt, lényegre törő, követhető előadás ismerős témáról.  

Az összefüggő beszéd tervezése során új kombinációk, kifejezések begyakorlása, 

alkalmazása. 

Az összefüggő beszédben kompenzáció alkalmazása, például körülírás elfelejtett szó esetén. 

Ismerős kontextusokban a nyelvi norma követésére törekvő nyelvhasználat. 

A nyelvi eszközök rugalmas használata a mondanivaló kifejezésére, ezek adaptálása kevésbé 

begyakorolt helyzetekben. 

A közlés magabiztos bevezetése, kifejtése és lezárása alapvető eszközökkel. 

Önellenőrzés és önkorrekció, például a félreértéshez vezető hibák felismerése és javítása. 

Mindezeknek a szóbeli érettségi vizsgán történő alkalmazására való felkészülés. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Leírások, képleírások, témakifejtés (például vizuális segédanyag 

alapján), elbeszélő szöveg, érveléssor, előadás, prezentáció (önállóan 

vagy segédanyagok, instrukciók alapján), projektek bemutatása, versek, 

rapszövegek. 

 

Tematikai egység Olvasott szöveg értése 

Előzetes tudás 
A tanuló megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez 

kapcsolódó, lényegre törő szövegek fő gondolatait. 
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Tudja, hogy a szövegek olvasásakor a helyzetnek megfelelő stratégiákat 

kell alkalmaznia, és képes az ismeretlen elemek jelentését a 

szövegkörnyezet segítségével kikövetkeztetni. 

A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési körhöz kapcsolódó, 

lényegre törő szövegek megértése. 

Az írott vélemény, érvelés követése, ezekből a lényeges részinformációk 

kiszűrése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A fontos általános vagy részinformációk megértése autentikus, hétköznapi nyelven íródott 

szövegekben, például levelekben, brosúrákban és rövid, hivatalos dokumentumokban. 

A feladat megoldásához szükséges információk megtalálása hosszabb szövegekben is. 

A fontos gondolatok felismerése ismerős témákról szóló, lényegre törő újságcikkekben. 

A gondolatmenet és a következtetések felismerése világosan írt érvelésekben. 

A köznyelven írt szövegekben az érzések, kérések és vágyak kifejezésének megértése. 

A mindennapi témákkal összefüggő, köznyelven írt magánlevelek megértése annyira, hogy 

sikeres írásbeli kommunikációt tudjon folytatni. 

Különböző eszközök egyszerű, világosan megfogalmazott használati utasításának megértése. 

Ismert témájú hivatalos levélben az elintézéshez szükséges információk megértése. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

A feladat elvégzéséhez szükséges információk összegyűjtése a szöveg különböző részeiből, 

illetve több szövegből. 

Az egyszerű szövegfajták felépítésének felismerése, ezen ismeret alkalmazása a szövegértés 

során. 

Az ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése a mondat megértett részei és a 

szövegösszefüggés alapján. 

Az autentikus szövegek jellegéből fakadó ismeretlen fordulatok kezelése a szövegben. 

Felkészülés mindezek alkalmazására az érettségi vizsga feladatainak megoldása során. 

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), tájékoztató szövegek (pl. 

hirdetés, reklám, menetrend, prospektus, műsorfüzet), játékszabályok, 

hagyományos és elektronikus levelek, újságcikkek (pl. hír, beszámoló, 

riport), internetes fórumok hozzászólásai, ismeretterjesztő szövegek, 

képregények, viccek, egyszerű irodalmi szövegek. 

 

Tematikai egység Írás 

Előzetes tudás 

A tanuló egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmaz ismert, 

hétköznapi témákról. 

Írásban beszámol eseményekről, élményeiről, érzéseiről, benyomásairól 

és véleményéről; írásbeli interakciót kezdeményez, fenntartja és befejezi. 

Jegyzetet készít olvasott vagy hallott köznyelvi szövegből, illetve saját 

ötleteiről. 

Minták alapján rövid, lényegre törő szövegeket alkot az ismert műfajok 

főbb jellegzetességeinek és alapvető stílusjegyeinek követésével. 
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A tantárgyhoz 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Részletesebb, összefüggő és tagolt szövegek fogalmazása ismert, 

hétköznapi és elvontabb témákról. 

Eseményekről, élményekről, érzésekről, benyomásokról és véleményről 

írásbeli beszámolás, valamint vélemény alátámasztása. 

Hatékony írásbeli interakció folytatása. 

Jegyzetkészítés olvasott vagy hallott, érdeklődési körhöz tartozó 

szövegről, illetve saját ötletekről. 

Több ismert műfajban is rövid, lényegre törő szövegek létrehozása a 

műfaj főbb jellegzetességeinek és stílusjegyeinek alkalmazásával. 

  



 

1239 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Egyszerű, összefüggő, lényegre törő szöveg írása számos, a tanuló érdeklődési köréhez 

tartozó, ismerős témában, rövid, különálló elemek lineáris összekapcsolásával. 

Hírek, gondolatok, vélemények és érzések közlése olyan elvontabb és kulturális témákkal 

kapcsolatban is, mint például a zene vagy a művészet. 

Információt közlő/kérő feljegyzések/üzenetek írása pl. barátoknak, szolgáltatóknak, 

tanároknak. 

Véleményt kifejező üzenet, komment írása (pl. internetes fórumon, blogban). 

Formanyomtatvány, kérdőív kitöltése, online ügyintézés. 

Életrajz, lényegre koncentráló leírás, elbeszélés készítése. 

Riport, cikk, esszé írása. 

Rövid, olvasott vagy hallott szöveg átfogalmazása, összefoglalása, jegyzet készítése. 

Saját ötletekről jegyzet készítése. 

Interaktív írás esetén megerősítés, vélemény kérése, az információ ellenőrzése, problémákra 

való rákérdezés, ill. problémák elmagyarázása. 

Az írás egyszerű tagolása: bevezetés, kifejtés, lezárás; bekezdések szerkesztése. 

Néhány egyszerű szövegkohéziós és figyelemvezető eszköz használata. 

Az alapvető írásbeli műfajok fő szerkezeti és stílusjegyeinek követése (pl. levélben/e-mailben 

megszólítás, záró formula; a formális és informális regiszterhez köthető néhány szókincsbeli 

és helyesírási sajátosság). 

Kreatív, önkifejező műfajokkal való kísérletezés (pl. vers, rap, rigmus, dalszöveg, rövid 

jelenet, paródia írása, illetve átírása). 

Írásos minták követése és aktuális tartalmakkal való megtöltésük. 

Kész szövegekből a tanuló számára hasznos fordulatok kiemelése és saját írásában való 

alkalmazása. 

Irányított fogalmazási feladat kötött tartalmainak a fogalmazásban való megjelenítése. 

Írásának tudatos ellenőrzése, javítása; félreértést okozó hibáinak korrigálása. 

A mondanivaló közvetítése egyéb vizuális eszközökkel (pl. nyilazás, kiemelés, központozás, 

internetes/SMS rövidítés, emotikon, rajz, ábra, térkép, kép).  

A fenti 

tevékenységekhez 

használható 

szövegfajták, 

szövegforrások 

Hagyományos és elektronikus nyomtatvány, kérdőív; listák; 

hagyományos és elektronikus képeslapok; poszterszövegek; 

képaláírások. Üzenetek; SMS-ek/MMS-ek; személyes adatokat 

tartalmazó bemutatkozó levelek, e-mailek vagy internes profilok. 

Tényszerű információt nyújtó, illetve kérő levelek és e-mailek; 

személyes információt, tényt, ill. tetszést/nemtetszést kifejező üzenetek, 

internetes bejegyzések; egyszerű cselekvéssort tartalmazó instrukciók. 

Egyszerű ügyintéző levelek/e-mailek (pl. tudakozódás, megrendelés, 

foglalás, visszaigazolás); egyszerű, rövid történetek, elbeszélések, rövid 

jellemzések. Rövid leírások; jegyzetek; riportok, cikkek, esszék, 

felhívások, versek, rapszövegek, rigmusok, dalszövegek, rövid jelenetek, 

paródiák. 
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Ajánlott témakörök és óraszámok a 12–13. évfolyamra 

 

Témák 

Órakeret 

12. 

évfolyam 

13. 

évfolyam 

Személyes vonatkozások, család 

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes 

tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet 

mindennapjai, otthoni teendők. Egyén és család nálunk és a 

célországokban. 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése. Baráti kör. Társas kapcsolatok. 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság. Felelősségvállalás 

másokért, rászorulók segítése. Ünnepek, családi ünnepek. 

Öltözködés, divat. Hasonlóságok és különbségek az emberek 

között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. Konfliktusok és kezelésük. 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

N: 19 óra 

E: 9 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 

Környezetünk 

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása). A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, 

szórakozási lehetőségek. A városi és a vidéki élet összehasonlítása. 

Növények és állatok a környezetünkben. Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan. Mit 

tehetünk környezetünkért és a természet megóvásáért, a 

fenntarthatóságért? 

N: 24 óra 

E: 9 óra 

N: 18 óra 

E: 8 óra 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, 

tagozat). Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

nálunk és más országokban. Az ismeretszerzés különböző módjai. A 

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. Az internet szerepe 

az iskolában, a tanulásban. Az iskolai élet tanuláson kívüli 

eseményei. Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

N: 17 óra 

E: 10 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, 

kötelességek. Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás. 

Önéletrajz, motivációs levél, állásinterjú. 

N: 25 óra 

E: 11 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 

Életmód 

Napirend, időbeosztás. Az egészséges életmód (a helyes és a 

helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). Életünk és a stressz. Étkezési szokások 

a családban. Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Étkezés iskolai 

menzán, éttermekben, gyorséttermekben. Ételrendelés telefonon és 

interneten. Gyakori betegségek, sérülések, baleset. Gyógykezelés 

(háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). Életmód 

nálunk és más országokban. Függőségek (dohányzás, alkohol, 

internet, drog stb.). 

N: 16 óra 

E: 9 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Színház, mozi, koncert, 

kiállítás stb. A művészetek szerepe a mindennapokban. Sportolás, 

kedvenc sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet. Az infokommunikáció szerepe a 

N: 16 óra 

E: 10 óra 

N: 15 óra 

E: 8 óra 
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mindennapokban. Kulturális és sportélet nálunk és más 

országokban. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a 

kerékpáros közlekedés. Nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazási 

előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. Az egyéni 

és a társas utazás előnyei és hátrányai. Turisztikai célpontok. 

Célnyelvi és más kultúrák. 

N: 21 óra 

E: 9 óra 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. A technikai eszközök 

szerepe a mindennapi életben. Az internet szerepe a magánéletben, 

a tanulásban és a munkában. 

N: 17 óra 

E: 10 óra 

N: 13 óra 

E: 8 óra 

 

Gazdaság és pénzügyek 

Családi gazdálkodás. A pénz szerepe a mindennapokban. Vásárlás, 

szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. 

Pénzkezelés a célnyelvi országokban. 

N: 20 óra 

E: 9 óra 

N: 19 óra 

E: 8 óra 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 
Órakeret 

12. évf. 13. évf. 

Javaslat 

A szabadon választható órakerettel a helyi 

tantervek tetszőlegesen kibővíthetik a témák 

ajánlott óraszámait. 

N: 21 óra 

E: 10 óra 

N: 18 

E: 9 óra 

 

 
A teljesítmény mérése a 12–13. 

évfolyamon 

Óraszám 

12. évf. 13. évf. 

 

A 12. évfolyamon a mérés lehetőséget ad 

arra, hogy a tanulók megismerjék a nyelvi 

érettségi felépítését, követelményeit, és 

kipróbálják a gyakorlatban az ezeknek 

megfelelő stratégiákat; megismerjék az 

érettségi során használt értékelési 

szempontokat is. A mérésnek tartalmilag és 

formailag összhangban kell állnia az 

érettségi vizsga követelményeivel.  

 

Tematikai egység/ 

A mérés  

− Három területen (olvasott és hallott 

szövegértés és az íráskészség) végezzük.  

− A nyelvi jelentésre és ne a nyelvi 

formára koncentráljunk. 

− Az olvasott szöveg értését mérő 

feladatokban a szövegek lényegét kelljen 

megérteni a szövegösszefüggésre 

támaszkodva, vagy konkrét információt 

kelljen kikeresni a szövegből.  

− A feladatok fokozatosan nehezedő 

egységeket tartalmazzanak a 

minimumszinttől az alapszint felé vezető 

skálán.  

− A szövegek a célcsoportok számára 

érdekesek, motiválók legyenek, olyan 

2 óra 4 óra 
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témakörökhöz kapcsolódjanak, melyek 

az elvégzett tananyagban megtalálhatók.  

− A feladatokhoz idegen nyelven 

egyszerűen megfogalmazott, közérthető 

utasításokat adjunk.  

− A feladatok mindegyike példával 

kezdődjön. 

− Lényeges a párosításon alapuló 

feladatoknál, hogy a szükségesnél 

mindig több lehetőség közül kelljen az 

odaillőt kiválasztani.  

− A feladatlapok az érettségi vizsgák 

feladattípusaiból állhatnak: 

olvasott/hallott szöveg értése: igaz-

hamis-nincs a szövegben, 

feleletválasztós feladatok, párosítás, 

hiányos szöveg, rövid válaszok, 

mondatkiegészítés, összekevert 

bekezdések; nyelvhelyesség: 

feleletválasztós feladatok, 

szövegkiegészítés, szóképzés; 

íráskészség: rövid szöveg: képeslapírás, 

meghívás, üzenet; hosszabb szöveg: 

baráti levél, érdeklődő, panasz-, állásra 

jelentkező levél. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamosciklus 

végén 

B1 nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a 

köznyelvi beszédet a számára ismerős témákról. 

Képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni a mindennapi 

élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és 

regiszterhasználatában alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

Ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek 

segítségével az ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a 

főbb pontok tekintetében tartalmilag pontos, stílusa megfelelő. 

Több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket 

fogalmazni ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli 

megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji sajátosságok és különböző 

stílusjegyek. 

Képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a 

nagyrészt közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, 

lényegre törően megfogalmazott szövegekben.  
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MATEMATIKA 

A matematikai gondolkodás fejlesztése segíti a gondolkodás általános kultúrájának 

kiteljesedését. Megmutathatja a matematika hasznosságát, belső szépségét, az emberi 

kultúrában betöltött szerepét. Fejleszti a tanulók térbeli tájékozódását, esztétikai érzékét. A 

tanulás elvezethet a matematika szerepének megértésére a természet- és 

társadalomudományokban. 

A matematika: kulturális örökség; gondolkodásmód; alkotó tevékenység; a gondolkodás 

örömének forrása; a mintákban, struktúrákban tapasztalható rend és esztétikum megjelenítője; 

önálló tudomány; más tudományok segítője; a mindennapi élet része és a szakmák eszköze. 

A matematika oktatásának célja a tanulók matematikai kompetenciájának fejlesztése, 

ami természetesen növeli a tanulóink esélyeit az életben, a munkaerőpiacon, az egész életen át 

tartó tanulásban. A tanuló képes lesz matematikai problémák megoldása során és mindennapi 

helyzetekben egyszerű modelleket alkotni, használni. Felismer egyszerű ok-okozati 

összefüggéseket, logikai kapcsolatokat, és törekszik ezek pontos megfogalmazására. 

Gyakorlott a mindennapi életben is használt mennyiségek becslésében, a mennyiségek 

összehasonlításában. Képes következtetésre épülő problémamegoldás során az egyszerű 

algoritmusok kialakítására, követésére. Képessé válik konkrét tapasztalatok alapján az 

általánosításra, matematikai problémák megvitatása esetén is érveket, cáfolatokat 

megfogalmazni, egyes állításait bizonyítani. Fontos, hogy a tanár hangsúlyozottan építsen a 

felnőtt tanulók előzetes élet-, munkatapasztalataira! 

A tanulási folyamat során a tanulók fokozatosan ismerik meg a matematika belső 

struktúráját (fogalmak, axiómák, tételek, bizonyítások elsajátítása). Fejlődik a tanulók 

absztrakciós és szintetizáló képessége. Az új fogalmak alkotása, az összefüggések felfedezése 

és az ismeretek feladatokban való alkalmazása fejleszti a kombinatív készséget, a kreativitást, 

az önálló gondolatok megfogalmazását, a felmerült problémák megfelelő önbizalommal történő 

megközelítését, megoldását. A diszkussziós képesség fejlesztése, a többféle megoldás keresése, 

megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont érvényesítését, a komplex problémakezelés 

képességét is fejleszti. A folyamat végén a tanulók eljutnak az önálló, rendszerezett, logikus 

gondolkodás bizonyos szintjére. 

A tanulók megismerik a világ számszerű vonatkozásait, összefüggéseit, az ember 

szempontjából legfontosabb törvényszerűségeket, relációkat. A tantárgyi ismeretek elsajátítását 

olyan problémák, eljárások alkalmazásával kell segíteni, hogy a tanulók ismerjék fel a 

matematikának a gyakorlati életben és más ismereteik bővítésében való alkalmazhatóságát. 

Mindezek elemzéséhez, megismeréséhez, szakmai gyakorlati alkalmazásához legyenek 

algebrai, halmazelméleti, geometriai ismereteik, melyekkel képessé válnak a világ térbeli, 
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időbeli folyamatainak objektív értelmezésére, a változás, fejlődés tendenciáinak felismerésére. 

Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése segít a mindennapokban, a 

reális tájékozódásban. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek 

értelmezése, elemzése. 

A felnőttek középiskolájában sajátos problémák közepette kell ezt a célt megvalósítani. 

Alapesetben a tanulók előzőleg a duális szakiskola 9–11. évét végezték el, ahol csak 

alapozó matematikai ismeretekkel találkozhattak, amelyek azonban nemcsak a tanulók 

képességeitől, hanem az egyes szakmák sajátosságaitól függő mélységűek voltak. Így az iskola 

itt igen vegyes előképzettségű, korosztályú és motivációjú fiatalokkal – és idősebbekkel ‒ 

találkozik, másrészt a nappalis időkeretnél kevesebb kontaktórában a tanulókat ugyanarra az 

érettségi vizsgára kell felkészíteni. 

Ezért a középiskola kezdetén a megelőző tanulmányok tananyagának alapos, konkrét 

feladatokhoz kapcsolódó ismétlésével kell foglalkozni. Az ismétlés során bemutatandó a tanult 

matematikai ismeretek rendszere, az egyes fogalmak kialakulásának és fejlődésének útja, a 

folyamat, amely a probléma felvetésétől a megoldásig vezet. 

A tanulási folyamatot, a tevékenységeket úgy kell megszervezni, hogy növekedjék a 

tanuló figyelemkoncentrációja, fejlődjék önálló és logikus gondolkodása, kreativitása, 

problémát és összefüggéseket felismerő, fegyelmezett, precíz, kooperatív munkára való 

képessége, bővüljön kommunikációs tere (szöveg, ábra, jelrendszer), a folyamatos önellenőrzés 

iránti igénye. 

Mindezen célok elérése érdekében a hangsúlyokat a következő területekre, 

tevékenységekre helyezzük: 

− Hétköznapok matematikája (gyakorlat, becslés, kerekítés, fejben számolás) 

− Kommunikáció fejlesztése (szöveges problémamegoldás) 

− Szövegek matematikai tartalmának értelmezése, elemzése 

− Kombinatorika, valószínűség, statisztika elemei 

− Matematikai modell és alkalmazhatósága 

− Algoritmus, kiszámíthatóság 

− Mennyiségek közötti kapcsolat (függvény, illetve valószínűség) megértése 

− Többféle megoldási mód keresése 

− Önellenőrzés módjai (eredmény realitása) 

− Számológép és számítógép használata. 

A matematika tanítása alkalmazásközpontú, elsősorban az induktív gondolkodásra épít, 

tevékenységhez kapcsolódik, és az egyre önállóbb tanulói munkára is épít. A tanuló számára a 

saját hétköznapi teendőin, azok megoldásán át vezet az út a magasabb absztrakciós szint felé. 



 

1245 

 

Tudatosítani kell, hogy minden más ismeretanyag, információ feldolgozása is a matematikai 

eszközök használatát igényli. A tanítási óra a gyakorlatból indul ki, és következtetései, 

eredményei ‒ általánosítva és magasabb szintre emelve ‒ oda is térnek vissza. 

A matematika jellemzően fontos része az állítások, tételek bizonyítása. Ennek tanítása 

során a tanulók és a körülmények által adott határokon belül javasolt maradni. Lényeg a 

bizonyítás iránti igénynek, a logikai levezetés szükségességének felismerése. 

A matematika tanításának kiemelt szerepe van a pénzügyi-gazdasági kompetenciák 

kialakításában. A feladatokban szerepelnek pénzügyi fogalmak: bevétel, kiadás, haszon, 

kölcsön, kamat, értékcsökkenés, -növekedés, törlesztés, futamidő stb. A matematikához való 

pozitív hozzáállást nagyban segíthetik a matematikai tartalmú játékok és a matematikához 

kapcsolódó érdekességek, fejtörők és feladványok. 

A matematika támogatni tudja az elektronikus eszközök, internet, oktatóprogramok stb. 

célszerű felhasználását, ezzel a digitális kompetencia fejlődéséhez is hozzájárul. 

A matematika a kultúrtörténetnek is része. Segítheti a matematikához való pozitív 

hozzáállást annak bemutatása, hogy a tananyag egyes elemei hogyan alkalmazhatók a 

művészetekben. Idekapcsolódik a nagy matematikusok életének, munkásságának megismerése. 

A Nat néhány nagy matematikus nevének ismeretét írja elő: Eukleidész, Pitagorasz, Descartes, 

Bolyai Farkas, Bolyai János, Thalész, Euler, Gauss, Pascal, Cantor, Erdős, Neumann. 

A megismerés módszerei között fontos a gyakorlati tapasztalatszerzés, az 

ismeretszerzés fő módszere a tapasztalatokból szerzett információk rendszerezése, igazolása, 

ellenőrzése és az ezek alapján elsajátított ismeretanyag alkalmazása. A középiskola első két 

évfolyamán előkerülnek a korábban már szereplő ismeretek, összefüggések, fogalmak. A 

fogalmak definiálásán, az összefüggések igazolásán, az ismeretek rendszerezésén, kapcsolataik 

feltárásán és az alkalmazási lehetőségeik megismerésén van a hangsúly. Ezért a tanulóknak 

meg kell ismerkedniük a tudományos feldolgozás alapvető módszereivel (mindenki által 

elfogadott alapelvek/axiómák, már bizonyított állítások, új sejtések, állítások megfogalmazása 

és azok igazolása, a fentiek összegzése, a nyitva maradt kérdések felsorolása, a 

következmények elemzése). A felsorolt célok az alapfokú matematikatanítás céljaihoz képest 

minőségi ugrást jelentenek, így fontos a változatos módszertani megoldások alkalmazása. 

Változatos példákkal, feladatokkal lehet rámutatni, hogy milyen előnyöket jelenthet a 

mindennapi életben, ha valaki jól tud problémákat megoldani. Gazdasági, sporttémájú 

feladatokkal, geometriai, algebrai szélsőérték-feladattal lehet gyakorlati kérdésekre optimális 

megoldásokat keresni. 

A felnőtt tanulók esetében fontos az önálló tanulás, otthoni ismeretszerzés, melynek 

legfontosabb eszköze napjainkban a számítógép, az internet. Elvárás lehet, hogy egyes 
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adatoknak, fogalmaknak, ismereteknek könyvtárban, interneten nézzenek utána. Ez a 

kutatómunka hozzájárulhat a tanulók digitális kompetenciájának növeléséhez, ugyanúgy, mint 

a geometriai és egyéb matematikai programok használata is. 

A szakközépiskola 12–13. évfolyama kifejezetten az érettségire való felkészítés intenzív 

időszaka, ezért a fejlesztésnek kiemelten fontos tényezője az elemző- és összegzőképesség 

alakítása. Ebben a két évfolyamban a diákok áttekintik a korábbi évek ismereteit, eljárásait, 

problémamegoldó módszereit, emellett sok, gyakorlati területen széles körben használható 

tudást is kapnak. Az érettségi előtt elvárható többféle ismeret együttes alkalmazása. A sík- és 

térgeometriai fogalmak és tételek mind a térszemlélet, mind az analógiás gondolkodás 

fejlesztése szempontjából lényegesek. A koordinátageometria elemeinek tanításamegmutatja a 

matematika különböző területeinek összefüggéseit s így a matematika komplexitását. 

Minden témában nagy hangsúllyal ki kell térni a gyakorlati alkalmazásokra, az 

ismeretek más tantárgyakban és a hétköznapokban való felhasználhatóságára. A statisztikai 

kimutatások és az információk kritikus értelmezése, az esetleges manipulációs szándék 

felfedeztetése hozzájárul a vállalkozói kompetencia fejlesztéséhez, a helyes döntések 

meghozatalához. Gyakran alkalmazható a digitális technika az adatok, problémák gyűjtéséhez, 

a véletlen jelenségek vizsgálatához. A terület-, felszín-, térfogatszámítás más tantárgyakban és 

mindennapjaink gyakorlatában is elengedhetetlen. A sorozatok, a kamatos kamat témaköre 

kiválóan alkalmas a pénzügyi, gazdasági problémákban való jártasság kialakítására. 

A kerettantervek által előírt tartalmak a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 

kilencven százalékát fedik le. Így pl. az esti tagozaton a heti három, évi 108 órás időkerettel 

rendelkező matematika tantárgy kerettanterve tehát évi 11 óra szabad sávot biztosít a tantárgy 

óraszámán belül a pedagógusnak, melyet a helyi igényeknek megfelelően a kerettanterven 

kívüli tantárgyi tartalommal tölthet meg, de erre is kap – nem kötelező ‒ javaslatot. 

Az egyes tematikus egységekre javasolt óraszámokat a következő táblázatok 

tartalmazzák. A kezdő tanévben 36 tanítási héttel, a végzős évben 31 tanítási héttel kell 

számolni. A témakörök órakeretén kívül az éves összóraszámban van még a 10 százaléknyi 

szabad sáv, az értékelésre szolgáló órák, illetve az összefoglalást, rendszerezést szolgáló 

időkeret. A tematikus egységekhez rendelt óraszámok hozzávetőleges arányokat fejeznek ki, 

minthogy a tantárgyi sajátosságok következtében az egyes részegységek feldolgozásában 

átfedések fordulnak elő (pl. képletek behelyettesítése, képletgyűjtemények használata a 

geometria, az algebra, a függvények témakörnél is előfordul, a geometria feladatai nagyrészt 

szöveges feladatoknak minősülnek, megoldásuk legtöbbször egyenlettel és függvénnyel 

kapcsolatos). 
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Matematika 

12. 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám  6 6 3 3 

éves óraszám 

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

216 

(195) 

186 

(168) 

108 

(97) 

93 

(84) 

szabad órakeret 21 18 11 9 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

 

12. évfolyam  

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 11 óra 

E: 5 óra 

Javaslat 

Ez a mérés lehet néhány szokványos órai írásbeli, vagy egyéni 

tanulói vállaláson alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy 

kiscsoportos munka során egymás értékelésével összekötött 

önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő alatt kidolgozott (egy 

vagy több tanuló által készített) projektmunka minősítése is. Az 

éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló 

összes órai teljesítményét is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés 

megvalósítására. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás 

Példák halmazokra, geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések. 

Halmazba rendezés több szempont alapján. Gyakorlat szövegek 

értelmezésében. A matematikai szakkifejezések adott szinthez 

illeszkedő ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok  

A valós számok halmazának ismerete. Kommunikáció, 

együttműködés. A matematika épülési elveinek bemutatása. Igaz és 

hamis állítások megkülönböztetése. Halmazok eszközjellegű 

használata. Gondolkodás; ismeretek rendszerezési képességének 

fejlesztése. Önfejlesztés, önellenőrzés segítése, absztrakciós 

képesség, kombinációs készség fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Véges és végtelen halmazok. Végtelen számosság szemléletes fogalma. Matematikatörténet: 

Cantor. 

Annak megértése, hogy csak a véges halmazok elemszáma adható meg természetes számmal.  

Részhalmaz. Halmazműveletek: unió, metszet, különbség. Halmazok közötti viszonyok 

megjelenítése. Szöveges megfogalmazások matematikai modellre fordítása. Elnevezések 

megtanulása, definíciókra való emlékezés. 

Alaphalmaz és komplementer halmaz. Annak tudatosítása, hogy alaphalmaz nélkül nincs 

komplementer halmaz. Halmaz közös elem nélküli halmazokra bontása jelentőségének 

belátása. 
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A megismert számhalmazok: természetes számok, egész számok, racionális számok. A 

számírás története. A megismert számhalmazok áttekintése. Természetes számok, egész 

számok, racionális számok elhelyezése halmazábrában, számegyenesen. 

Valós számok halmaza. Az intervallum fogalma, fajtái. Irracionális szám létezése. Annak 

tudatosítása, hogy az intervallum végtelen halmaz. 

Távolsággal megadott ponthalmazok, adott tulajdonságú ponthalmazok (kör, gömb, felező 

merőleges, szögfelező, középpárhuzamos). 

Ponthalmazok megadása ábrával. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű 

követése (például két feltétellel megadott ponthalmaz). 

Logikai műveletek: „nem”, „és”, „vagy”, „ha…, akkor”. 

Matematikai és más jellegű érvelésekben a logikai műveletek felfedezése, megértése, önálló 

alkalmazása. A köznyelvi kötőszavak és a matematikai logikában használt kifejezések 

jelentéstartalmának összevetése. A hétköznapi, nem tudományos szövegekben található 

matematikai információk felfedezése, rendezése a megadott célnak megfelelően. 

Matematikai tartalmú (nem tudományos jellegű) szöveg értelmezése. 

Szöveges feladatok. Szöveges feladatok értelmezése, megoldási terv készítése, a feladat 

megoldása és szöveg alapján történő ellenőrzése. Modellek alkotása a matematikán belül; 

matematikán kívüli problémák modellezése. Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv).  

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése (a szövegben előforduló 

információk). Figyelem összpontosítása. Problémamegoldó gondolkodás és 

szövegfeldolgozás: az indukció és dedukció, a rendszerezés, a következtetés.  

A „minden” és a „van olyan” helyes használata. Nyitott mondatok igazsághalmaza, 

szemléltetés módjai. Halmazok eszközjellegű használata. 

A matematikai bizonyítás. Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás. 

Matematikatörténet:Euklidesz. 

Kísérletezés, módszeres próbálkozás, sejtés, cáfolás megkülönböztetése. Érvelés, vita. Érvek 

és ellenérvek. Ellenpélda szerepe. Mások gondolataival való vitába szállás és a kulturált 

vitatkozás. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont (pl. a saját és a vitapartner 

szempontjának) egyidejű követése. 

Állítás és megfordítása. „Akkor és csak akkor” típusú állítások. Az „akkor és csak akkor” 

használata. Feltétel és következmény felismerése a „Ha …, akkor …” típusú állítások 

esetében. 

Korábbi, illetve újabb (saját) állítások, tételek jelentésének elemzése. 

Bizonyítás.  

Gondolatmenet tagolása. Rendszerezés (érvek logikus sorrendje). Következtetés megítélése 

helyessége szerint. A bizonyítás gondolatmenetére, bizonyítási módszerekre való emlékezés. 

Kidolgozott bizonyítás gondolatmenetének követése, megértése. Példák a hétköznapokból 

helyes és helytelenül megfogalmazott következtetésekre. 

Egyszerű kombinatorikai feladatok: leszámlálás, sorbarendezés, gyakorlati problémák. 

Kombinatorika a mindennapokban. 

Rendszerezés: az esetek összeszámlálásánál minden esetet meg kell találni, de minden esetet 

csak egyszer lehet számításba venni. Megosztott figyelem; két, illetve több szempont 

egyidejű követése. Esetfelsorolások, diszkusszió (pl. van-e ismétlődés). Sikertelen megoldási 

kísérlet után újjal való próbálkozás; a sikertelenség okának feltárása (pl. minden feltételre 

figyelt-e). 

A gráffal kapcsolatos alapfogalmak (csúcs, él, fokszám). Egyszerű hálózat szemléltetése. 

Gráfok alkalmazása problémamegoldásban.  

Számítógépek egy munkahelyen, elektromos hálózat a lakásban, település úthálózata stb. 

szemléltetése gráffal. Gondolatmenet megjelenítése gráffal. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Unió, metszet, különbség, komplementer halmaz. Gráf csúcsa, éle, csúcs 

fokszáma. Logikai művelet (NEM, ÉS, VAGY. „Ha …., akkor …”). 
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Feltétel és következmény. Sejtés, bizonyítás, megcáfolás. Ellentmondás. 

Faktoriális. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

N: 66 óra 

E: 33 óra 

Előzetes tudás 

Számolás racionális számkörben. Prímszám, összetett szám, 

oszthatósági szabályok. Hatványjelölés. Egyszerű algebrai 

kifejezések ismerete, zárójel használata. Egyenlet, egyenlet 

megoldása. Egyenlőtlenség. Egyszerű szöveg alapján egyenlet 

felírása (modell alkotása), megoldása, ellenőrzése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban, tapasztalatszerzés. 

Problémakezelés és -megoldás. Algebrai kifejezések biztonságos 

ismerete, kezelése. Szabályok betartása, tanultak alkalmazása. 

Első- és másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek megoldási 

módszerei, a megoldási módszer önálló kiválasztási képességének 

kialakítása.  

Gyakorlati problémák matematikai modelljének felállítása, a 

modell hatókörének vizsgálata, a kapott eredmény összevetése a 

valósággal; ellenőrzés fontossága. A problémához illő számítási 

mód kiválasztása, eredmény kerekítése a tartalomnak megfelelően.  

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotás adott 

feltételeknek megfelelően; átstrukturálás. Számológép használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Számelmélet elemei. A tanult oszthatósági szabályok. Prímtényezős felbontás, legnagyobb 

közös osztó, legkisebb közös többszörös. Relatív prímek. Matematikatörténeti és 

számelméleti érdekességek (pl. végtelen sok prímszám létezik, tökéletes számok, barátságos 

számok). 

A tanult oszthatósági szabályok rendszerezése. Prímtényezős felbontás, legnagyobb közös 

osztó, legkisebb közös többszörös meghatározása a felbontás segítségével. Egyszerű 

oszthatósági feladatok, szöveges feladatok megoldása. Gondolatmenet követése, egyszerű 

gondolatmenet megfordítása. Érvelés. 

Hatványozás 0 és negatív egész kitevőre. Permanencia-elv. Fogalmi általánosítás: a korábbi 

definíció kiterjesztése. 

A hatványozás azonosságai. Korábbi ismeretek felelevenítése, rendszerezés. 

Számok abszolút értéke. Egyenértékű definíció (távolsággal adott definícióval). 

Különböző számrendszerek. A helyiértékes írásmód lényege. Kettes számrendszer. 

Matematikatörténet: Neumann János. A különböző számrendszerek egyenértékűségének 

belátása. 

Számok normálalakja. Az egyes fogalmak (távolság, idő, terület, tömeg, népesség, pénz, adat 

stb.) mennyiségi jellemzőinek kifejezése számokkal, mennyiségi következtetések. Számolás 

normálalakkal írásban és számológép segítségével. A természettudományokban és a 

társadalomban előforduló nagy és kis mennyiségekkel történő számolás. 

Nevezetes azonosságok: kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás. Számolási 

szabályok, zárójelek használata. 

Szöveges számítási feladatok a természettudományokból, a mindennapokból. 

Szöveges számítási feladatok megoldása a természettudományokból, a mindennapokból (pl. 

százalékszámítás: megtakarítás, kölcsön, áremelés, árleszállítás, bruttó ár és nettó ár, ÁFA, 

jövedelemadó, járulékok, élelmiszerek százalékos összetétele). A növekedés és csökkenés 

kifejezése százalékkal („mihez viszonyítunk?”). Gondolatmenet lejegyzése (megoldási terv). 

Számológép használata. Az értelmes kerekítés megtalálása. 
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(a ± b)2, (a ± b)3 polinom alakja, 22 ba −  szorzat alakja. Azonosság fogalma. Ismeretek 

tudatos memorizálása (azonosságok).  

Geometria és algebra összekapcsolása az azonosságok igazolásánál. 

Egyszerű feladatok polinomok, illetve algebrai törtek közötti műveletekre. Tanult 

azonosságok alkalmazása. Algebrai tört értelmezési tartománya. Algebrai kifejezések 

egyszerűbb alakra hozása. 

Ismeretek felidézése, mozgósítása (pl. szorzattá alakítás, tört egyszerűsítése, bővítése, 

műveletek törtekkel). 

Egyes változók kifejezése fizikai, kémiai képletekből. A képlet értelmének, jelentőségének 

belátása. Helyettesítési érték kiszámítása képlet alapján. 

Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. Különböző módszerek 

alkalmazása ugyanarra a problémára (behelyettesítő módszer, ellentett együtthatók 

módszere). 

Elsőfokú egyenletre, egyenlőtlenségre, egyenletrendszerre vezető szöveges feladatok. 

A mindennapokhoz kapcsolódó problémák matematikai modelljének elkészítése (egyenlet, 

egyenlőtlenség, illetve egyenletrendszer felírása); a megoldás ellenőrzése, a gyakorlati 

feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Egy abszolútértéket tartalmazó egyenletek. baxcx +=+ . 

A négyzetgyök definíciója. A négyzetgyök azonosságai. Számológép használata. A 

négyzetgyök azonosságainak használata konkrét esetekben. 

A másodfokú egyenlet megoldása, a megoldóképlet. 

Különböző algebrai módszerek alkalmazása ugyanarra a problémára (szorzattá alakítás, teljes 

négyzetté kiegészítés). Ismeretek tudatos memorizálása (rendezett másodfokú egyenlet és 

megoldóképlet összekapcsolódása). A megoldóképlet biztos használata. 

Másodfokú egyenletre vezető gyakorlati problémák, szöveges feladatok. 

Matematikai modell (másodfokú egyenlet) megalkotása a szöveg alapján. A megoldás 

ellenőrzése, gyakorlati feladat megoldásának összevetése a valósággal (lehetséges-e?). 

Gyöktényezős alak. Másodfokú polinom szorzattá alakítása. Algebrai ismeretek alkalmazása. 

Gyökök és együtthatók összefüggései. Önellenőrzés: egyenlet megoldásának ellenőrzése.  

Néhány egyszerű magasabb fokú egyenlet megoldása. Annak belátása, hogy vannak a 

matematikában megoldhatatlan problémák. 

Egyszerű négyzetgyökös egyenletek. dcxbax +=+ . Megoldások ellenőrzése. 

Másodfokú egyenletrendszer. A behelyettesítő módszer. Egyszerű másodfokú 

egyenletrendszer megoldása. A behelyettesítő módszerrel is megoldható feladatok. 

Megosztott figyelem; két, illetve több szempont egyidejű követése. 

Egyszerű másodfokú egyenlőtlenségek. 02 ++ cbxax  (vagy > 0) alakra visszavezethető 

egyenlőtlenségek ( 0a ). Egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. Másodfokú 

függvény eszközjellegű használata. 

Példák adott alaphalmazon ekvivalens és nem ekvivalens egyenletekre, átalakításokra. 

Alaphalmaz, értelmezési tartomány, megoldáshalmaz. Hamis gyök, gyökvesztés. 

Összefüggés két pozitív szám számtani és mértani közepe között. Gyakorlati példa minimum 

és maximum probléma megoldására. Geometria és algebra összekapcsolása az azonosság 

igazolásánál. Gondolatmenet megfordítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Hatvány. Normálalak. Egyenlet. Alaphalmaz, értelmezési tartomány. 

Azonosság. Ekvivalens egyenlet. Hamis gyök. Első- és másodfokú 

egyenlet, diszkrimináns. Egyenletrendszer. Egyenlőtlenség. Számtani 

közép, mértani közép. 
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Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

N: 16 óra 

E: 8 óra 

Előzetes tudás 
Halmazok. Hozzárendelés fogalma. Grafikonok készítése, 

olvasása. Pontok ábrázolása koordináta-rendszerben.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Összefüggések, folyamatok megjelenítése matematikai formában 

(függvény-modell), vizsgálat a grafikon alapján. A vizsgálat 

szempontjainak kialakítása. Függvénytranszformációk algebrai és 

geometriai megjelenítése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

A függvény megadása, elemi tulajdonságai. 

Ismeretek tudatos memorizálása (függvénytani alapfogalmak). Alapfogalmak megértése, 

konkrét függvények elemzése a grafikonjuk alapján. Időben lejátszódó valós folyamatok 

elemzése grafikon alapján. Számítógép használata a függvények vizsgálatára. 

A lineáris függvény, lineáris kapcsolatok. A lineáris függvények tulajdonságai. Az egyenes 

arányosság. A lineáris függvény grafikonjának meredeksége, ennek jelentése lineáris 

kapcsolatokban. Táblázatok készítése adott szabálynak, összefüggésnek megfelelően.  

Időben lejátszódó történések megfigyelése, a változás megfogalmazása. Modellek alkotása: 

lineáris kapcsolatok felfedezése a hétköznapokban (pl. egységár, a változás sebessége). 

Lineáris függvény ábrázolása paraméterei alapján. Számítógép használata a lineáris folyamat 

megjelenítésében. 

Az abszolútérték-függvény. Az baxx +  függvény grafikonja, tulajdonságai ( 0a ).  

A négyzetgyökfüggvény. Az xx  ( 0x ) függvény grafikonja, tulajdonságai. 

A fordított arányosság függvénye. 
x

a
x  ( 0ax ) grafikonja, tulajdonságai.  

Függvények alkalmazása. Valós folyamatok függvénymodelljének megalkotása. A folyamat 

elemzése a függvény vizsgálatával, az eredmény összevetése a valósággal. A modell 

érvényességének vizsgálata.  

Számítógép alkalmazása (pl. függvényrajzoló program).  

Egyenlet, egyenletrendszer grafikus megoldása.  

Egy adott probléma megoldása két különböző módszerrel. Az algebrai és a grafikus módszer 

összevetése. Számítógépes program használata. 

Az cbxaxx ++2  (a  0) másodfokú függvény ábrázolása és tulajdonságai. Függvény-

transzformációk áttekintése az vuxax +− 2)(  alak segítségével.  

Kulcsfogalmak

/ fogalmak 

Függvény. Valós függvény. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőértékhely, szélsőérték. Alapfüggvény. 

Függvénytranszformáció. Lineáris kapcsolat. Meredekség. Grafikus 

megoldás. 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

N: 60 óra 

E: 30 óra 

Előzetes tudás 

Térelemek, illeszkedés. Sokszögek, háromszögek alaptulajdonságai, 

négyszögek csoportosítása; speciális háromszögek és négyszögek 

elnevezése, felismerése, alaptulajdonságaik. Alapszerkesztések, 

háromszög szerkesztése alapadatokból. Háromszög köré írt kör és 

beírt kör szerkesztése. Háromszögek egybevágósága. Kör és gömb, 

hasábok, hengerek és gúlák felismerése, alaptulajdonságaik. A 

Pitagorasz-tétel ismerete. 
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A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a térben. Számítások síkban és térben. A geometriai 

transzformációk alkalmazása problémamegoldásban. A szimmetria 

szerepének felismerése a matematikában, a valóságban. A 

szükséges és az elégséges feltétel felismerése. Tájékozódás 

valóságos viszonyokról térkép és egyéb vázlatok alapján. Összetett 

számítási probléma lebontása, számítási terv készítése (megfelelő 

részlet kiválasztása, a részletszámítások logikus sorrendbe 

illesztése). Valós probléma geometriai modelljének megalkotása, 

számítások a modell alapján, az eredmények összevetése a 

valósággal; a valóságos tárgyak formájának és a tanult formáknak 

az összevetése, gyakorlati számítások (henger, hasáb, kúp, gúla, 

gömb). Korábbi ismeretek mozgósítása. Számológép, számítógép 

használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Geometriai alapfogalmak. Térelemek, távolságok és szögek értelmezése. Idealizáló 

absztrakció: pont, egyenes, sík, síkidomok, testek. Vázlat készítése. 

A háromszög nevezetes vonalai, körei. Oldalfelező merőlegesek, belső szögfelezők, 

magasságvonalak, középvonalak tulajdonságai. Körülírt kör, beírt kör. A definíciók és tételek 

pontos ismerete, alkalmazása.  

Konvex sokszögek általános tulajdonságai. Átlók száma, belső szögek összege. Szabályos 

sokszög belső szöge. Fogalmak alkotása specializálással: konvex sokszög, szabályos 

sokszög. 

Kör és részei, kör és egyenes. Ív, húr, körcikk, körszelet. Szelő, érintő. Fogalmak pontos 

ismerete. 

A körív hossza. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körív hossza között 

(szemlélet alapján). 

Együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A körcikk területe. Egyenes arányosság a középponti szög és a hozzá tartozó körcikk területe 

között. Együtt változó mennyiségek összetartozó adatpárjainak vizsgálata. 

A szög mérése. A szög ívmértéke. Mérés, mérési elvek megismerése. Mértékegység-

választás, mérőszám. 

Thalész tétele. A matematika mint kulturális örökség. 

Ismeretek tudatos memorizálása. Állítás és megfordításának gyakorlása. 

Pitagorasz-tétel alkalmazásai. (Koordináta-geometria előkészítése.) Állítás és 

megfordításának gyakorlása.  

A tengelyes és a középpontos tükrözés, az eltolás, a pont körüli elforgatás. A 

transzformációk tulajdonságai. A geometriai vektorfogalom.  

Egybevágóság, szimmetria. Szimmetria felismerése a matematikában, a művészetekben, a 

környezetünkben található tárgyakban. 

Szimmetrikus négyszögek. Négyszögek csoportosítása szimmetriáik szerint. Szabályos 

sokszögek. Fogalmak alkotása specializálással. 

Egyszerű szerkesztési feladatok. Szerkesztési eljárások gyakorlása. Szerkesztési terv 

készítése, ellenőrzés. 

Vektorok összege, két vektor különbsége. Műveleti analógiák (összeadás, kivonás). 

Középpontos hasonlóság, hasonlóság. Arányos osztás. A hasonlósági transzformáció.  

Hasonló alakzatok. A megmaradó és a változó tulajdonságok tudatosítása: a megfelelő 

szakaszok hosszának aránya állandó, a megfelelő szögek egyenlők, a kerület, a terület, a 

felszín és a térfogat változik. 

A háromszögek hasonlóságának alapesetei. Szükséges és elégséges feltétel 

megkülönböztetése. Ismeretek tudatos memorizálása. 
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A hasonlóság alkalmazásai. Háromszög súlyvonalai, súlypontja, hasonló síkidomok 

kerületének, területének aránya.  

Magasságtétel, befogótétel a derékszögű háromszögben. Két pozitív szám mértani közepe. 

Ismeretek alkalmazása szakaszok hosszának számolásánál, szakaszok szerkesztésénél.  

A hasonlóság gyakorlati alkalmazásai. Távolság, szög, terület a tervrajzon, térképen. 

Modellek alkotása a matematikán belül; matematikán kívüli problémák modellezése: 

geometriai modell. 

Hasonló testek felszínének, térfogatának aránya. Annak tudatosítása, hogy nem egyformán 

változik egy test felszíne és térfogata, ha kicsinyítjük vagy nagyítjuk. 

Vektor szorzása valós számmal. Új műveletfogalom kialakítása és gyakorlása. 

Vektorok felbontása összetevőkre. Ismeretek mozgósítása új helyzetben. Emlékezés korábbi 

információkra. 

Bázisvektorok, vektorkoordináták. 

Elnevezések, jelek és egyéb megállapodások megjegyzése. Emlékezés definíciókra. 

Hegyesszög szinusza, koszinusza, tangense és kotangense.  

A Pitagorasz-tétel és a hegyesszög szögfüggvényeinek alkalmazása a derékszögű háromszög 

hiányzó adatainak kiszámítására. Távolságok és szögek számítása gyakorlati feladatokban, 

síkban és térben.  

A valós problémák matematikai (geometriai) modelljének megalkotása, a problémák önálló 

megoldása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Tér, sík, egyenes, pont. Sokszög. Háromszög, négyszög, speciális 

háromszög, speciális négyszög. Belső szög, külső szög, átló. Kerület, 

terület. Egybevágó, hasonló. Szimmetria. Arány. Vektor, vektorművelet. 

Szinusz, koszinusz, tangens, kotangens. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 5 óra 

Előzetes tudás 
Valószínűségi kísérletek elvégzése, elemzése. Táblázatok, 

diagramok olvasása. Százalékszámítás. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez

) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A valószínűség fogalmának mélyítése: ismeretek rendszerezése, 

tapasztalatszerzés újabb kísérletekkel, a kísérletek kiértékelése 

(relatív gyakoriság, eloszlás), következtetések. Diagram, 

vonaldiagram, oszlopdiagram, kördiagram készítése, olvasása. 

Táblázat értelmezése, készítése. Számítógép használata az adatok 

rendezésében, értékelésében, ábrázolásában. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Statisztikai adatok és ábrázolásuk (gyakoriság, relatív gyakoriság, eloszlás, kördiagram, 

oszlopdiagram, vonaldiagram). 

Adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása. Együttváltozó mennyiségek összetartozó 

adatpárjainak jegyzése.  

Diagramok, táblázatok olvasása, készítése. Grafikai szervezők összevetése más formátumú 

dokumentumokkal, következtetések levonása írott, ábrázolt és számszerű információ 

összekapcsolásával. Számítógép használata. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz. A statisztikai mutatók nyújtotta 

információk helyes értelmezése.  

Véletlen esemény és bekövetkezésének esélye, valószínűsége. A véletlen esemény 

szimmetria alapján, logikai úton vagy kísérleti úton megadható, megbecsülhető esélye, 

valószínűsége.  
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Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Adat. Diagram, táblázat. Módusz, medián, átlag. Véletlen kísérlet. Biztos 

esemény, lehetetlen esemény. Gyakoriság, relatív gyakoriság, esély, 

valószínűség. 

Tematikai egység A tananyag rendszerezése  

Órakeret 

N: 12 óra 

E: 6 óra  

Javaslat 

Minden tanév végén szükség van annak rövid összefoglalására, miről is 

szól, milyen témakörökkel foglalkozik a matematika, ill. milyen 

elemeivel ismerkedhettek meg az elmúlt tanulási szakaszban. Mivel itt 

az iskolába járók fő célja az érettségi vizsga, hangsúlyozni kell, mely 

ismeretek, módszerek tartoznak a legfontosabb érettségi követelmények 

közé.  

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 21 óra 

E: 11 óra  

Javaslat 

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói egyéni 

problémáknak (ha fejlesztési céljainkkal összhangba hozható) a 

megoldására, esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Nagyon hasznos volna csoportos 

projektmunkákra, jó esetben más tantárggyal közös projekt 

megvalósítására fordítani. Levelező formánál a kisebb időkeretben 

szűkebb a választás, mindenképpen törekedni kell arra, hogy valóban a 

helyi adottságok és igények determinálják ennek az időnek a 

felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok közös 

elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti értékelésére 

fordítani. Legyen megtervezve, az osztállyal/csoporttal közösen 

előzetesen megbeszélve! 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− Halmazokkal kapcsolatos alapfogalmak ismerete, halmazok 

szemléltetése, halmazműveletek ismerete; számhalmazok ismerete. 

− Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult 

szakkifejezéseket a hétköznapi életben. 

− Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának 

felismerése; bizonyítás gondolatmenetének követése. 

− Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás 

gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban. 

− Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról 

tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma 

megoldására. 

Számtan, algebra 

− Egyszerű algebrai kifejezések használata, műveletek algebrai 

kifejezésekkel; a tanultak alkalmazása a matematikai problémák 

megoldásában (pl. modellalkotás szöveg alapján, egyenletek 

megoldása, képletek értelmezése); egész kitevőjű hatványok, 

azonosságok. 
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− Elsőfokú, másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen 

egyenletre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek 

felírása és azok megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése. 

− Elsőfokú és másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer 

megoldása; ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati 

feladatokhoz az egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás 

önálló ellenőrzése. 

− Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása. 

− Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e 

számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb 

feladatokban való alkalmazása. 

− A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, 

tankönyvek, keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a 

lényeg kiemelésére. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− A függvény megadása, a szereplő halmazok ismerete (értelmezési 

tartomány, értékkészlet); valós függvény alaptulajdonságainak 

ismerete. 

− A tanult alapfüggvények ismerete (tulajdonságok, grafikon). 

− Egyszerű függvénytranszformációk végrehajtása. 

− Valós folyamatok elemzése a folyamathoz tartozó függvény 

grafikonja alapján. 

− Függvénymodell készítése lineáris kapcsolatokhoz; a meredekség. 

− A tanulók tudják az elemi függvényeket ábrázolni koordináta-

rendszerben, és a legfontosabb függvénytulajdonságokat 

meghatározni, nemcsak a matematika, hanem a természettudományos 

tárgyak megértése, és különböző gyakorlati helyzetek leírásának 

érdekében is. 

Geometria 

− Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése. 

− Nevezetes ponthalmazok ismerete, szerkesztésük. 

− A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek 

tulajdonságainak ismerete. 

− Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két 

hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. 

távolságok, szögek, kerület, terület, térfogat). 

− Szimmetria ismerete, használata. 

− Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, 

nevezetes vonalak, pontok, körök). 

− Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások 

elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel; 

magasságtétel és befogótétel ismerete. 

− Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete. 

− Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok 

összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor 

felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben. 

− Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának 

kialakulása, a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); 

mértékegységek ismerete; valós síkbeli, illetve térbeli probléma 

geometriai modelljének megalkotása. 
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− A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai 

transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók 

dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége. 

− A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek 

számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák 

megoldásánál alkalmazni. 

− A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos 

munkavégzésre. 

Valószínűség, statisztika 

− Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat 

gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása. 

− Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése. 

− Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése, 

meghatározása. 

− Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen 

kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata. 

− Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” 

esélyek és a relatív gyakoriságok összevetése. 

− A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a 

diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek 

adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni. 

Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott 

esemény bekövetkezésének esélyét.  
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13. évfolyam 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra  

Javaslat 

Lehet néhány szokványos órai írásbeli, vagy egyéni tanulói vállaláson 

alapuló kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során 

egymás értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg 

hosszabb idő alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) 

projektmunka minősítése is. Kiemelten kell törekedni a gyakori, 

azonnali, személyre szóló, szöveges fejlesztő értékelés megvalósítására. 

Az éves munka végső minősítése természetesen tartalmazza a tanuló 

összes órai teljesítményét is. Az érettségi előtt ajánlott a vizsgafeladatok 

formáját, tematikáját kipróbálni, hosszabb kidolgozási idejű komplex 

feladatsort is kiadni.  

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
1. Gondolkodási és megismerési módszerek 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 9 óra 

Előzetes tudás 
Sorbarendezési, leszámlálási problémák megoldása. Gráffal 

kapcsolatos alapfogalmak. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása. Mintavétel céljának, 

értelmének megértése. Gráfokkal kapcsolatos ismeretek 

alkalmazása, bővítése, konkrét példák alapján gráfokkal kapcsolatos 

állítások megfogalmazása. A modellhasználati, modellalkotási 

képesség fejlesztése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Vegyes kombinatorikai feladatok, kiválasztási feladatok. A kombinatorika alkalmazása 

egyszerű geometriai feladatokban. Mintavétel visszatevés nélkül és visszatevéssel. 

Matematikatörténet:Erdős Pál. 

Modell alkotása valós problémához: kombinatorikai modell.  

Binomiális együtthatók. Jelek szerepe, alkotása, használata: célszerű jelölés megválasztásának 

jelentősége a matematikában.  

Gráfelméleti alapfogalmak, alkalmazásuk. Fokszám összeg és az élek száma közötti 

összefüggés. Matematikatörténet:Euler. 

Modell alkotása valós problémához: gráfmodell. Megfelelő, a problémát jól tükröző ábra 

készítése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Gráf. Mintavétel visszatevéssel, visszatevés nélkül.  

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
2. Számtan, algebra 

Órakeret 

N: 42 óra 

E: 13 óra 

Előzetes tudás 
Hatvány fogalma egész kitevőre, hatványozás azonosságai. Egyenlet, 

egyenlőtlenség megoldása. Ekvivalens egyenlet fogalma.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Tájékozódás a világ mennyiségi viszonyaiban: valós problémák 

megoldása megfelelő modell választásával. A matematika 

alkalmazása más tudományokban. Ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. A matematika épülésének elvei: létező fogalom 

újraértelmezése, kiterjesztése. A fogalmak kiterjesztése, 

követelményeinek megértése. Függvénytulajdonság alkalmazása 

egyenlet megoldásánál (pl. szigorú monotonitás).  
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Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

n-edik gyök. A négyzetgyök fogalmának általánosítása. 

A matematika belső fejlődésének felismerése, új fogalmak alkotása.  

Hatványozás pozitív alap és racionális kitevő esetén. 

Fogalmak módosítása újabb tapasztalatok, ismeretek alapján. A hatványfogalom célszerű 

kiterjesztése, permanenciaelv alkalmazása.  

Hatványozás azonosságainak alkalmazása. Példák az azonosságok érvényben maradására. 

A definíciók és a hatványozás azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

exponenciális egyenletek.  

Modellek alkotása (algebrai modell): exponenciális egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

A logaritmus értelmezése. Korábbi ismeretek: hatvány fogalma. 

Zsebszámológép használata, táblázat használata. Annak felismerése, hogy a technika 

fejlődésének alapja a matematikai tudás.  

A logaritmus azonosságai. A hatványozás és a logaritmus kapcsolatának felismerése. 

A definíciók és a logaritmus azonosságainak közvetlen alkalmazásával megoldható 

logaritmusos egyenletek. Modellek alkotása (algebrai modell): logaritmus alkalmazásával 

megoldható egyszerű exponenciális egyenletek; ilyen egyenletre vezető valós problémák 

(például: befektetés, hitel, értékcsökkenés, népesség alakulása, radioaktivitás). 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

n-edik gyök. Racionális kitevőjű hatvány. Exponenciális növekedés, 

csökkenés. Logaritmus. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
3. Összefüggések, függvények, sorozatok 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 8 óra 

Előzetes tudás 

Függvénytani alapfogalmak. Hatványozás azonosságai. 

Négyzetgyök. Függvény megadása, tulajdonságai. Hegyesszög 

szögfüggvényeinek értelmezése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A folyamatok elemzése a függvényelemzés módszerével. 

Tájékozódás az időben: lineáris folyamat, exponenciális folyamat. A 

matematika és a valóság: matematikai modellek készítése, vizsgálata. 

Alkotás öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott 

feltételeknek megfelelően. Sorozat vizsgálata; rekurzió, képletek 

értelmezése. Ismerethordozók használata. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Szögfüggvények kiterjesztése, trigonometrikus alapfüggvények (sin, cos, tg). 

A kiterjesztés szükségességének, alapgondolatának megértése. Időtől függő periodikus 

jelenségek kezelése. 

A trigonometrikus függvények transzformációi: cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . 

Tudatos megfigyelés a változó szempontok és feltételek szerint. 

Az exponenciális függvények. Permanencia-elv alkalmazása. 

Exponenciális folyamatok a természetben és a társadalomban.  

Modellek alkotása (függvény modell): a lineáris és az exponenciális növekedés/csökkenés 

matematikai modelljének összevetése konkrét, valós problémákban (például: népesség, 

energiafelhasználás, járványok).  

A logaritmusfüggvények vizsgálata. Logaritmus alapfüggvények grafikonja, jellemzésük. 

A logaritmusfüggvény mint az exponenciális függvény inverze. Függvénynek és inverzének a 

grafikonja a koordináta-rendszerben. 

A számsorozat fogalma. A függvény értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. 

Matematikatörténet: Fibonacci. Sorozat megadása rekurzióval és képlettel. 
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Számtani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. Matematikatörténet: Gauss. A sorozat 

felismerése, a megfelelő képletek használata problémamegoldás során. 

Mértani sorozat, az n. tag, az első n tag összege. A sorozat felismerése, a megfelelő képletek 

használata problémamegoldás során. A számtani sorozat mint lineáris függvény és a mértani 

sorozat mint exponenciális függvény összehasonlítása. 

Kamatoskamat-számítás. Modellek alkotása: befektetés és hitel; különböző feltételekkel 

meghirdetett befektetések és hitelek vizsgálata; a hitel költségei, a törlesztés módjai. Korábbi 

ismeretek mozgósítása (pl. százalékszámítás). 

A szövegbe többszörösen beágyazott, közvetett módon megfogalmazott információk és 

kategóriák azonosítása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szinuszfüggvény, koszinuszfüggvény, tangensfüggvény. Exponenciális 

függvény, logaritmusfüggvény. Exponenciális folyamat. Számsorozat. 

Rekurzió. Számtani sorozat, mértani sorozat. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
4. Geometria 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás 

Sokszögekkel, körrel kapcsolatos ismeretek. Ponthalmazok, 

nevezetes ponthalmazok ismerete. Háromszög nevezetes vonalai, 

pontjai, körei. Háromszögekre, speciális háromszögekre vonatkozó 

tételek. Egybevágóság, hasonlóság, szimmetria. Hegyesszögek 

szögfüggvényei. Ekvivalens egyenlet. Elsőfokú és másodfokú 

egyenlet, kétismeretlenes egyenletrendszer algebrai megoldása. 

Alapszerkesztések, egyszerű szerkesztési feladatok körrel, 

háromszöggel kapcsolatosan. Vektorok, vektorműveletek. Hasáb, 

henger, gúla, kúp, gömb felismerése. Felszín, térfogat szemléletes 

fogalma. Poliéder felszíne. Számológép (számítógép) használata. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Tájékozódás a térben. Tájékozódás a világ mennyiségi 

viszonyaiban: távolságok, szögek, terület, kerület, felszín és térfogat 

kiszámítása. A matematika két területének (geometria és algebra) 

összekapcsolása: koordináta-geometria. Emlékezés, korábbi 

ismeretek rendszerezése, alkalmazása. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Szinusztétel, koszinusztétel. Általános eset, különleges eset viszonya (a derékszögű 

háromszög és a két tétel). 

Síkidomok kerületének és területének számítása. 

Pitagoraszi összefüggés egy szög szinusza és koszinusza között. Összefüggés a szög és a 

mellékszöge szinusza, illetve koszinusza között. A tangens kifejezése a szinusz és a koszinusz 

hányadosaként. 

A trigonometrikus azonosságok megértése, használata. Függvénytáblázat alkalmazása 

feladatok megoldásában. 

Egyszerű trigonometrikus egyenletek. Trigonometrikus egyenletre vezető, háromszöggel 

kapcsolatos valós problémák. Azonosság alkalmazását igénylő egyszerű trigonometrikus 

egyenlet. 

Két vektor skaláris szorzata. A skaláris szorzat tulajdonságai. Két vektor merőlegességének 

szükséges és elégséges feltétele. A művelet újszerűségének felfedezése. A szükséges és az 

elégséges feltétel felismerése, megkülönböztetése. 

Helyvektor. Emlékezés: jelek, jelölések, megállapodások. 

Műveletek koordinátáikkal adott vektorokkal. Vektorok és rendezett számpárok közötti 

megfeleltetés. A vektor fogalmának bővítése (algebrai vektorfogalom). Sík és tér: a dimenzió 

szemléletes fogalmának fejlesztése. 
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A helyvektor koordinátái. Szakasz felezőpontjának, harmadoló pontjának, a háromszög 

súlypontjának koordinátái.  

Képletek értelmezése, alkalmazása. 

Két pont távolsága, a szakasz hossza. Képletek értelmezése, alkalmazása. 

A kör egyenlete. Geometria és algebra összekapcsolása. 

Az egyenes különböző megadási módjai. Az irányvektor, a normálvektor, az iránytangens. 

Iránytangens és az egyenes meredeksége. 

A merőlegesség megfogalmazása skaláris szorzattal.  

Geometriai ismeretek felelevenítése, megfogalmazása algebrai alakban. 

Az egyenes egyenlete. Két egyenes párhuzamosságának, merőlegességének feltétele. 

Az egyenest jellemző adatok, a közöttük felfedezhető összefüggések értése, használata.  

Két egyenes metszéspontja. Kör és egyenes kölcsönös helyzete. 

Geometriai probléma megoldása algebrai eszközökkel. Ismeretek mozgósítása, alkalmazása 

(elsőfokú, illetve másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása). 

A kör adott pontjában húzott érintője. 

A geometriai fogalmak megjelenítése algebrai formában. 

A koordinátageometriai ismeretek alkalmazása egyszerű síkgeometriai feladatok 

megoldásában. 

Geometriai problémák megoldása algebrai eszközökkel. Geometriai problémák számítógépes 

megjelenítése. 

Mértani testek csoportosítása. Hengerszerű testek (hasábok és hengerek), kúpszerű testek 

(gúlák és kúpok), csonka testek (csonka gúla, csonka kúp). Gömb. 

A problémához illeszkedő vázlatos ábra alkotása; síkmetszet elképzelése, ábrázolása. 

Fogalomalkotás közös tulajdonság szerint (hengerszerű, kúpszerű testek, poliéderek). 

A tanult testek felszínének, térfogatának kiszámítása. Gyakorlati feladatok. 

A valós problémákhoz modell alkotása: geometriai modell. Ismeretek megfelelő 

csoportosítása. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Valós szám szinusza, koszinusza, tangense. Bázisrendszer, helyvektor. 

Skaláris szorzat. Ponthalmaz egyenlete; kétismeretlenes egyenletnek 

megfelelő ponthalmaz. Felszín, térfogat. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
5. Valószínűség, statisztika 

Órakeret 

N: 10 óra 

E: 4 óra 

Előzetes tudás 

A statisztika alapfogalmai. Adathalmaz statisztikai jellemzői, 

adathalmaz ábrázolása. Táblázatok kezelése. A véletlen esemény 

fogalma, a véletlen kísérlet fogalma. Gyakoriság, relatív gyakoriság. 

Esély és valószínűség hétköznapi fogalma. Kombinatorikai 

ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Ismeretek rendszerezése, alkalmazása, bővítése. Műveletek 

értelmezése az események között. Matematikai elvonatkoztatás: a 

valószínűség matematikai fogalmának fejlesztése. Véletlen 

mintavétel módszerei jelentőségének megértése.  

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Eseményekkel végzett műveletek. Példák események összegére, szorzatára, komplementer 

eseményre, egymást kizáró eseményekre. Elemi események. Események előállítása elemi 

események összegeként. Példák független és nem független eseményekre. 

A matematika különböző területei közötti kapcsolatok tudatosítása. Logikai műveletek, 

halmazműveletek és események közötti műveletek összekapcsolása. 
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Véletlen esemény, valószínűség. A valószínűség matematikai definíciójának bemutatása 

példákon keresztül. A véletlen kísérletekből számított relatív gyakoriság és a valószínűség 

kapcsolata. 

A valószínűség klasszikus modellje. A modell és a valóság kapcsolata. 

Egyszerű valószínűség-számítási problémák. Tanult kombinatorikai módszerek alkalmazása. 

Statisztikai mintavétel. Valószínűségek visszatevéses mintavétel esetén. Visszatevés nélküli 

mintavétel. Modell alkotása (valószínűségi modell): a mintavételi eljárás lényege. 

Adathalmazok jellemzői: átlag, medián, módusz, terjedelem, szórás. Nagy adathalmazok 

jellemzése statisztikai mutatókkal. A statisztikai kimutatások és a valóság: az információk 

kritikus értelmezése. Közvélemény-kutatás, minőség-ellenőrzés, egyéb gyakorlati 

alkalmazások elemzése. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Valószínűség matematikai fogalma. Klasszikus valószínűség-számítási 

modell. Szórás. 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési cél 
Rendszerező összefoglalás 

Órakeret 

N: 48óra 

E: 36 óra 

Előzetes tudás A középiskolai matematika anyaga.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

A matematika épülésének elvei: ismeretek rendszerezése, 

alkalmazása. Motiválás. Emlékezés. Önismeret, önértékelés, 

reflektálás, önszabályozás. Alkotás és kreativitás: alkotás 

öntevékenyen, saját tervek szerint; alkotások adott feltételeknek 

megfelelően; átstrukturálás. 

Hatékony, önálló tanulás kompetenciájának fejlesztése. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

Halmazok. Ponthalmazok és számhalmazok. Valós számok halmaza és részhalmazai. A 

problémának megfelelő szemléltetés kiválasztása (Venn-diagram, számegyenes, koordináta-

rendszer). 

Állítások logikai értéke. Logikai műveletek. Szövegértés. A szövegben található információk 

összegyűjtése, rendszerezése. 

A halmazelméleti és a logikai ismeretek kapcsolata. Halmazok eszközjellegű használata. 

Definíció és tétel. A tétel bizonyítása. A tétel megfordítása. Emlékezés a tanult definíciókra 

és tételekre, alkalmazásuk önálló problémamegoldás során. 

Bizonyítási módszerek. Direkt és indirekt bizonyítás közötti különbség megértése. Néhány 

tipikusan hibás következtetés bemutatása, elemzése. 

Kombinatorika: leszámlálási feladatok. Egyszerű feladatok megoldása gráfokkal. 

Sorbarendezési és kiválasztási problémák felismerése. Gondolatmenet szemléltetése gráffal. 

Műveletek értelmezése és műveleti tulajdonságok. Absztrakt fogalom és annak konkrét 

megjelenései: valós számok halmazán értelmezett műveletek, halmazműveletek, logikai 

műveletek, műveletek vektorokkal, műveletek vektorral és valós számmal, műveletek 

eseményekkel. 

Számtan, algebra 

Gyakorlati számítások. Kerekítés, közelítő érték, becslés. Számológép használata, értelmes 

kerekítés. 

Egyenletek és egyenlőtlenségek. Megoldások az alaphalmaz, értelmezési tartomány, 

megoldáshalmaz megfelelő kezelésével.  

Algebrai azonosságok, hatványozás azonosságai, logaritmus azonosságai, trigonometrikus 

azonosságok. Az azonosságok szerepének ismerete, használatuk. Matematikai fogalmak 

fejlődésének bemutatása, pl. a hatvány, illetve a szögfüggvények példáján. 
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Egyenletek és egyenlőtlenségek megoldása. Algebrai megoldás, grafikus megoldás. 

Ekvivalens egyenletek, ekvivalens átalakítások. A megoldások ellenőrzése. Adott 

egyenlethez illő megoldási módszer önálló kiválasztása. Az önellenőrzésre való képesség. 

Önfegyelem fejlesztése: sikertelen megoldási kísérlet után újjal való próbálkozás. 

Első- és másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség. Négyzetgyökös egyenletek. Abszolút értéket 

tartalmazó egyenletek. Egyszerű exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus egyenletek. 

Tanult egyenlettípusok és egyenlőtlenségtípusok önálló megoldása. 

Elsőfokú és egyszerű másodfokú kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása. A tanult 

megoldási módszerek biztos alkalmazása. 

Egyenletekre, egyenlőtlenségekre vezető gyakorlati életből vett és szöveges feladatok. 

Matematikai modell (egyenlet, egyenlőtlenség) megalkotása, vizsgálatok a modellben, 

ellenőrzés. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

A függvény megadása. A függvények tulajdonságai. Értelmezési tartomány, értékkészlet, 

zérushely, szélsőérték, monotonitás, periodicitás, paritás fogalmak alkalmazása konkrét 

feladatokban. Az alapfüggvények ábrázolása és tulajdonságai.  

A tanult alapfüggvények ismerete. 

Függvénytranszformációk: cxf +)( , )( cxf + ; )(xcf ; )(cxf . Eltolás, nyújtás és összenyomás a 

tengelyre merőlegesen. Kapcsolat a matematika két területe között: függvény-transzformá-

ciók és geometriai transzformációk. 

Függvényvizsgálat a tanult szempontok szerint. 

Függvények használata valós folyamatok elemzésében. Függvény alkalmazása matematikai 

modell készítésében. 

Geometria 

Geometriai alapfogalmak, ponthalmazok. 

Térelemek kölcsönös helyzete, távolsága, szöge. Távolságok és szögek kiszámítása. Valós 

problémában a megfelelő geometriai fogalom felismerése, alkalmazása. 

Geometriai transzformációk. Távolságok és szögek vizsgálata a transzformációknál. 

Egybevágóság, hasonlóság. Szimmetriák. Szerepük felfedezése művészetekben, játékokban, 

gyakorlati jelenségekben. 

Háromszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. A háromszög nevezetes vonalai, pontjai 

és körei. Összefüggések a háromszög oldalai és szögei között. A derékszögű háromszög 

oldalai, az oldalai és a szögei közötti összefüggések. A problémának megfelelő 

összefüggések felismerése, alkalmazása. 

Négyszögekre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Négyszögek csoportosítása különböző 

szempontok szerint. Szimmetrikus négyszögek tulajdonságai. 

Körre vonatkozó tételek és alkalmazásuk. Számítási feladatok. 

Vektorok, vektorok koordinátái. Bázisrendszer. 

Vektorok alkalmazásai. 

Egyenes egyenlete. Kör egyenlete. Két alakzat közös pontja. Geometria és algebra 

összekapcsolása. 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Diagramok. Statisztikai mutatók: módusz, medián, átlag, szórás. Adathalmazok jellemzése 

önállóan választott mutatók segítségével. A reprezentatív minta jelentőségének megértése. 

Gyakoriság, relatív gyakoriság. Véletlen esemény valószínűsége. A valószínűség kiszámítása 

a klasszikus modell alapján. A véletlen törvényszerűségei. A valószínűség és a statisztika 

törvényei érvényesülésének felfedezése a termelésben, a pénzügyi folyamatokban, a 

társadalmi folyamatokban.  

Kulcsfogalmak

/fogalmak 

Következtetés. Definíció. Tétel. Bizonyítás. Halmaz, alaphalmaz, 

igazsághalmaz, megoldáshalmaz. Függvény/transzformáció. Értelmezési 

tartomány. Művelet, műveleti tulajdonság. Egyenlet, azonosság, 
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egyenletrendszer, egyenlőtlenség. Ekvivalencia. Ellenőrzés. Véletlen, 

valószínűség. Adat, statisztikai mutató. Térelem, mennyiségi jellemző 

(távolság, szög, kerület, terület, felszín, térfogat). Matematikai modell. 
 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 9 óra 

Javaslat 

Az érettségi évében az érettségire való felkészülés a fő cél. Javasolható akár 

egy „próbaérettségi” jellegű munka, amikor egy már lefolyt érettségi 

feladatsorát önállóan (szigorú érettségi formák közepette) oldják meg, majd 

ennek kiértékelése, a hivatalos helyes megoldások közös elemzése (saját 

megoldásuk kijavítása) után ezt megismétlik. Így ez a munka megfelelhet egy 

fontos tanulói „felmérő” dolgozatnak is. Lehetséges a szabad időkeretet olyan 

tananyag elmélyítésére használni, amire az adott csoportban külön igény 

jelentkezett, vagy hiányosságok kerültek felszínre. 

A fejlesztés várt 

eredményei akét 

évfolyamos 

középiskolai  

ciklus végén 

Gondolkodási és megismerési módszerek 

− A kombinatorikai problémához illő módszer önálló megválasztása. 

− A gráfok eszközjellegű használata problémamegoldásában. 

− Bizonyított és nem bizonyított állítás közötti különbség megértése. 

− Feltétel és következmény biztos felismerése a következtetésben. 

− A szövegben található információk önálló kiválasztása, értékelése, 

rendezése, problémamegoldás céljából.  

− A szöveghez illő matematikai modell elkészítése. 

− A tanulók a rendszerezett összeszámlálás, a tanult ismeretek segítségével 

tudjanak kombinatorikai problémákat jól megoldani.  

− A gráfok ne csak matematikai fogalomként szerepeljenek tudásukban, 

alkalmazzák ismereteiket a feladatmegoldásban is. 

Számtan, algebra 

− A kiterjesztett gyök- és hatványfogalom ismerete. 

− A logaritmus fogalmának ismerete. 

− A gyök, a hatvány és a logaritmus azonosságainak alkalmazása konkrét 

esetekben probléma megoldása céljából. 

− Egyszerű exponenciális és logaritmusos egyenletek felírása szöveg 

alapján, az egyenletek megoldása, önálló ellenőrzése. 

− A mindennapok gyakorlatában szereplő feladatok megoldása a valós 

számkörben tanult új műveletek felhasználásával. 

− Számológép értelmes használata a feladatmegoldásokban. 

Összefüggések, függvények, sorozatok 

− Trigonometrikus függvények értelmezése, alkalmazása. 

− Függvénytranszformációk végrehajtása. 

− Exponenciális függvény és logaritmusfüggvény ismerete. 

− Exponenciális folyamatok matematikai modelljének megértése. 

− A számtani és a mértani sorozat összefüggéseinek ismerete, gyakorlati 

alkalmazások. 

− Az új függvények ismerete és jellemzése kapcsán a tanulóknak legyen 

átfogó képük a függvénytulajdonságokról, azok felhasználhatóságáról. 

Geometria 

− Jártasság a háromszögek segítségével megoldható problémák önálló 

kezelésében. 

− A tanult tételek pontos ismerete, alkalmazásuk feladatmegoldásokban. 

− A valós problémákhoz geometriai modell alkotása.  

− Hosszúság, szög, kerület, terület, felszín és térfogat kiszámítása. 

− Két vektor skaláris szorzatának ismerete, alkalmazása. 
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− Vektorok a koordináta-rendszerben, helyvektor, vektorkoordináták 

ismerete, alkalmazása. 

− A geometriai és algebrai ismeretek közötti összekapcsolódás elemeinek 

ismerete: távolság, szög számítása a koordináta-rendszerben, kör és 

egyenes egyenlete, geometriai feladatok algebrai megoldása. 

Valószínűség, statisztika 

− Statisztikai mutatók használata adathalmaz elemzésében. 

− A valószínűség matematikai fogalma. 

− A valószínűség klasszikus kiszámítási módja. 

− Mintavétel és valószínűség. 

− A mindennapok gyakorlatában előforduló valószínűségi problémákat 

tudják értelmezni, kezelni.  

− Megfelelő kritikával fogadják a statisztikai vizsgálatok eredményeit, lássák 

a vizsgálatok korlátait, érvényességi körét. 

Összességében 

− A matematikai tanulmányok végére a matematikai tudás segítségével 

önállóan tudjanak megoldani matematikai problémákat. 

− Kombinatív gondolkodásuk fejlődésének eredményeként legyenek képesek 

többféle módon megoldani matematikai feladatokat.  

− Fejlődjön a bizonyítási, diszkussziós igényük olyan szintre, hogy az 

érettségi után a döntési helyzetekben tudjanak reálisan dönteni. 

− Feladatmegoldásokban rendszeresen használják a számológépet, 

elektronikus eszközöket. 

− Tudjanak a síkban, térben tájékozódni, az ilyen témájú feladatok 

megoldásához célszerű ábrákat készíteni. 

− A feladatmegoldások során helyesen használják a tanult matematikai 

szakkifejezéseket, jelöléseket. 

− A tanulók váljanak képessé a pontos, kitartó, fegyelmezett munkára, 

törekedjenek az önellenőrzésre, legyenek képesek várható eredmények 

becslésére. 

− A helyes érvelésre szoktatással fejlődjön a tanulók kommunikációs 

készsége. 

− A középfokú matematikatanulás lezárásakor rendelkezzenek a matematika 

alapvető kultúrtörténeti ismereteivel, ismerjék a legnagyobb 

matematikusok felfedezéseit, legyen rálátásuk a magyar matematikusok 

eredményeire. 

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK 

Célok és feladatok 

A középiskolai történelemtanítás céljai és feladatai az általános iskolában kialakított 

képességekre, ismeretekre épülnek. 

A történelmi tanulmányoknak jelentős szerepük van a személyiségfejlesztésben. A 

történelmi források, események értelmezése olyan kompetenciák kialakulását teszik lehetővé, 

amelyek által az egyén mint társas lény és állampolgár megtalálhatja helyét a társadalomban. 

A múltból a jelenbe vezető kérdések megismerése segít a jelenkor politikai, gazdasági, 

társadalmi jelenségeinek megértésében. A történelem és a hozzá kapcsolódó 

műveltségterületek az e célok eléréséhez szükséges tartalmat közvetítik. 

A történelmi oktatás meghatározó célja, hogy a hallgatók tudása ne szűköljön le pusztán 

a tények ismeretére, hanem problémaérzékenységgel, a tudás bővítésének igényével, az önálló 

tanulási, tájékozódási módszerek ismeretével is együtt járjon. Csak így alakulhat ki az iskolai 

tanulmányokon túlmutató pozitív viszony a társadalomtudományokhoz. A történelem 

eseményei és a személyiségek tettei, a művelődéstörténet megismertetése közben mód nyílik 

az egyes korokban érvényre jutó értékrendek vizsgálatára, az erkölcsi kategóriák változásának, 
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érvényesülésének vagy kiüresedésének bemutatására. A történelem megismerésében növekvő 

szerepet kell kapnia a média modern eszközeinek. 

A múlt sorskérdéseiben mai életünk problémái is megjelenhetnek. Elemzésük, 

megértésük megerősítheti az egyént a társadalomért, a kisebb közösségekért, az önmagáért 

vállalt felelős magatartásban. Mindennek feltétele olyan kritikai szemléletmód kialakítása, 

amelynek segítségével a jelenben és a múltban is képes az összefüggések, az alternatívák 

meglátására és értékelésére. 

 

Fejlesztési követelmények 

A középiskolai történelemtanítás a forráskezelés készségeinek fejlesztésében túllép az általános 

iskolai szinten. A középiskolai tanulmányok végére a hallgatóknak ismerniük kell a különböző 

források kezelésének, elemzésének szabályait, a tudományos anyaggyűjtés alapelemeit. 

Feltétlen elérendő az alapvető tájékozódás készsége könyvtárakban, kézikönyvekben, 

lexikonokban, atlaszokban, ismeretterjesztő folyóiratokban. 

A történelmi-társadalmi jelenségek ok-okozati viszonyai mindig összetettek. A 

hallgatóknak okok és következmények bonyolult hálójában kell értelmezniük és bemutatniuk 

az egyének és csoportok indítékait, választási lehetőségeit és kényszereit is. Mindennek 

feltétele az adott történelmi-társadalmi helyzet lényeges és lényegtelen jelenségeinek 

elhatárolása. A történelemtanítás reális képet alakítson ki a hallgatókban az egyének és 

csoportok szerepéről az események alakulásában. 

Az ismeretszerzési és -feldolgozási képességek formálása elválaszthatatlan a 

kifejezőképességek fejlesztésétől. A történelmi tanulmányaik során a diákoknak el kell jutniuk 

az események elbeszélésétől, az elsődleges és másodlagos források tartalmi ismertetésétől, 

gondolatmenetük adatokkal együtt történő felidézésétől a beszámolók és kiselőadások 

megtartásáig; a problémafelvetés, magyarázat, következtetés, érvelés szóbeli formáinak 

gyakorlati alkalmazásáig; megfelelően használva a történelem és a társtudományok 

legfontosabb fogalmait és kifejezéseit. 

Fontos feladat az időben való tájékozódás képességének és készségének fejlesztése. 

Bármelyik történelmi esemény megismeréséről van is szó, a megértés alapvető feltétele, hogya 

hallgatók egységben lássák a topográfiai és a kronológiai adatokat. A hallgatóknak tudniuk kell 

az események alapvető sorrendjét, fel kell ismerniük az egy időben zajló fontosabb 

eseményeket. Tudniuk kell a legfontosabb évszámokat. Nem okozhat nehézséget számukra az 

egyszerű kronológiai táblázatok elkészítése. 

Fontos a történelmi térben való tájékozódás képességeinek továbbfejlesztése is, a 

történelmi térképek olvasása, az egyszerűbb térképvázlat önálló megrajzolása. A legfontosabb 

történelmi helyeket el kell helyezniük vaktérképen is. Képessé kell válniuk a történelmi és 

földrajzi térképek összekapcsolására, a történelem eseményeinek és a természeti feltételek 

viszonyának érzékeltetésére. Mindezek gyakorlása során alkalmat kell teremteni az ökológiai 

szemléletmód kialakítására is a történelmi jelenségek értelmezésében. 

 

Történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek 

12. 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám  4 5 3 3 

éves óraszám 

(ebből a tematikai 

egységekhez kötött) 

144 

(130) 

155 

(140) 

108 

(98) 

93 

(84) 

szabad órakeret 14 15 10 9 

 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 
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12. évfolyam 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra  

Javaslat A tanulók előzetes tudásának azonosítása 

 

Tematikai egység Az őskor és az ókor története 

Órakeret 

N: 18 óra 

E: 16 óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának 

az azonosítása 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

ez) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok a 

tanévben 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. 

Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes 

felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. 

A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus 

értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A 

média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. Nemzetközi 

szerződések, szövetségi megállapodások, nemzetközi szervezetek 

alapokmányainak elemzése. A történelem tárgyi emlékeinek 

felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. Eltérő álláspontok 

felismerése megadott történelmi források és tudományos feldolgozások 

szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. A változás történeti 

jellegének értelmezése meghatározott korszakban. A történelem 

jelentős személyiségei életútjának bemutatása. Kiemelkedő történelmi 

személyiségekdöntéseinek értékelése. A változás felismerése a 

történelemben: konkrét történelmi példák elemzése, okok, 

összefüggések keresése. 

Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók 

(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. 

Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források 

alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, 

összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő 

folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű 

keresőprogramjában. Tematikus bibliográfiák készítése az iskolai és 

közkönyvtárak felhasználásával. Ábra készítése a tankönyv, a 

munkafüzet, szakirodalom felhasználásával, az összefüggések és az 

adatok kapcsolatának bemutatásával.  

Kifejezőképességek 

A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségei 

szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi 

szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. 

Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma 

bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, 

tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a 

sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-

csatlakozás). Előadás készítése (meghatározott terjedelemben) történeti 

témákról segédeszközök felhasználásával. Hosszabb adatsorok, 

grafikonok, ábrák alapján történelmi változások felismerése és 
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bemutatása. Szemléletes diagramok és grafikonok készítése gazdasági, 

társadalmi, demográfiai folyamatokról. Táblázatkészítés demográfiai, 

gazdasági- és társadalomtörténeti adatok bemutatásához. Jártasság a 

feladatlapok kitöltésében; tájékozottság javítási elveiben és 

módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott szakirodalmi 

részletek alapján, kiselőadások készítése. 

Tájékozódás az időben és térben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. 

Időrendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása 

élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó 

események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és 

térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes 

és a magyar kronológiák használata. Történelmi jelenségek természeti 

feltételeinek megállapítása a szaktanár útmutatása alapján. Történelmi 

helyek azonosítása mai térképeken.   
Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az emberré válás folyamata. 

─ A folyamvölgyi kultúrák (Mezopotámia, Egyiptom, India, Kína). 

─ Az ókori Kelet kulturális öröksége, a zsidó nép vallási és történeti hagyományai. A 

görög kor kezdetei, a spártai állam. 

─ A demokrácia kialakulása Athénban, a demokrácia fogalma. 

─ A görög–perzsa háborúk. Athén és Spárta párharca. 

─ Nagy Sándor birodalma. 

─ A görög hitvilág, művészet, tudomány és mindennapok. 

─ Róma városállamból birodalommá válik. 

─ Az egyeduralom kialakulása. Társadalom, államszervezet, hadsereg. 

─ Róma és a provinciák. A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor. 

─ A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog. 

─ A mindennapi élet. A kereszténység kialakulása és elterjedése. 

─ A köztársaság virágkora és válsága. A császárkor. 

─ A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

A homo sapiens megjelenése, Kr. e. 3000 körül, Kr. e. XVIII. század, 

Kr. e. X. század, Kr. e. 525  

Kr. e. XIII. század, Kr. e. 621, Kr. e. 594, Kr. e. 508, Kr. e. 490, Kr. e. 

480, Kr. e. 776, Kr. e. 431–404, Kr. e. 336–323 

Kr. e. 753, Kr. e. 510, Kr. e. 367, Kr. e. 287, Kr. e. 264–241, Kr. e. 

218–201, Kr. e. 168, Kr. e. 48, Kr. e. 31, 212, 313, 395, 476. 

 

Személyek: 

Kheopsz, Hammurapi, II. Ramszesz, Dávid, Salamon, Szolón, 

Peiszisztratosz, Kleiszthenész, Miltiadész, Leonidasz, Themisztoklész, 

Periklész, Pheidiász, Hérodotosz, Thuküdidész, Szókratész, Platón, 

Arisztotelész, Nagy Sándor, Hannibal, Ciceró, Pompeius, Caesar, 

Antonius, Augustus, Názáreti Jézus, Pál, Constantinus, Attila, Marius, 

Sulla, Spartacus, Hadrianus, Diocletianus. 

 

Fogalmak:  

Homo sapiens, vaskor, despotizmus, politeizmus, monoteizmus, zsidó 

vallás, Biblia, Ószövetség (héber Biblia), Újszövetség, állam, 

hieroglifa, buddhizmus, brahmanizmus, polisz, arisztokrácia, arkhón, 
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démosz, türannisz, ekklészia, esküdtbíróság, demokrácia, sztratégosz, 

cserépszavazás, filozófia, hellenizmus, patrícius, plebejus, cliens, 

consul, provincia, senatori rend, lovagrend, triumvirátus, principatus, 

limes, legio, colonus, dominatus, zsinagóga, apostol, egyház, püspök, 

zsinat, senatus, dictator, néptribunus, censor. 

 

Topográfia: 

Rudabánya, Vértesszőlős, Mezopotámia, Egyiptom, Fönícia, Palesztina, 

Sumer, Asszíria, Perzsia, India, Kína, Babilon, Izrael, Jeruzsálem, 

Athén, Spárta, Olümpia, Marathón, Thermopülai-szoros, Szalamisz, 

Peloponnészosz, Makedónia, Alexandria, Róma, Karthágó, Cannae, 

Hispania, Gallia, Dacia, Pannónia, Jeruzsálem, Konstantinápoly, 

Aquincum, Sopianae, Savaria. 

 

Tematikai egység A középkor századai 

Órakeret 

N: 25 óra 

E: 15 óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának 

az azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A nyugati és keleti kereszténység eltérő fejlődése. 

─ A Bizánci Birodalom fejlődése. Az iszlám és az arab világ. 

─ A Frank Birodalom kialakulása, a gazdaság és társadalom átalakulása. 

─ Az államalapítások kora Közép- és Kelet-Európában.  

─ A középkori egyház és az uralkodói hatalom Európában (az invesztitúra-harcok). 

─ A középkor társadalma. 

─ A középkori városok.  

─ A lovagkor. 

─ A keresztes háborúk (a hadjáratok pusztításai, Európa kultúrájára gyakorolt hatásuk). 

─ A szabad költözésű jobbágyság és a vándormozgalmak. 

─ A gazdaság fejlődése. 

─ A középkor művelődése. Mindennapok a középkorban.  

─ A rendi monarchiák. 

─ Császárság és pápaság küzdelme. 

─ Az eretnekmozgalmak. 



 

1270 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszámok:  

622, 732, 800, 843, 962, 1054. 1066, 1095, 1122, 1215, 1302, 1278. 

 

Személyek:  

Nagy Károly, Szent Benedek, Justinianus, Cirill és Metód, I. (Nagy) 

Ottó, Mohamed, Klodvig, Martell Károly, Kis Pippin, Karolingok, VII. 

Gergely, IV. Henrik, Habsburg Rudolf, Szent Ferenc, Szent Domonkos, 

Aquinói Szent Tamás. 

 

Topográfia: 

Poitiers, Aachen, Konstantinápoly, Egyházi (Pápai) Állam, Kijev, 

Mekka, Bagdad, Szentföld, Genova, Velence, Flandria, Champagne, 

Párizs, Oxford, Cambridge, Hanza-városok, a levantei kereskedelem 

útvonala. 

 

Fogalmak:  

gróf-grófság-őrgrófság, ortodox egyház, római katolikus egyház, pápa, 

szerzetes, kolostor, bencés rend, hűbérbirtok, jobbágy, robot, allódium, 

iszlám, Korán, kalifa,királyi udvar, kamara, kancellária, kiközösítés, 

zarándok, ereklye, keresztes hadjáratok, inkvizíció, eretnekség, vallási 

intolerancia, antijudeizmus, kolduló rendek, városi önkormányzat, 

nyomásos hospes, céh, skolasztika, egyetem, lovagi kultúra, romantika, 

gótika, huszitizmus. 

 

Tematikai egység A magyar nép története az Árpád-ház kihalásáig 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 15 óra 

Előzetes tudás 
A tanulók általános iskolai (vagy egyéb iskolákban szerzett) tudásának 

az azonosítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A magyar nép őstörténete és vándorlása. 

─ A honfoglalástól az államalapításig. 

─ Géza fejedelem és István király életműve. 

─ Az új rend megszilárdítása – Szent László és Könyves Kálmán. 

─ Az Aranybulla és a tatárjárás. 

─ Gazdasági és társadalmi változások a XIII. században (nem magyar népelemek a 

középkori Magyarországon). 

─ Az Árpád-kori kultúra.  

─ Mindennapi élet a középkori Magyarországon. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Évszámok:  

896, 955, 973, 997–1000–1038, 1077–95, 1095–1116, 1172–1196, 

1205–1235, 1222 1235–70, 1241–42, 1301. 

 

Személyek:  

Álmos, Árpád, I. István király, Géza fejedelem, Koppány, Imre herceg, 

Szent Gellért püspök, I. András, I. László, Könyves Kálmán, III. Béla, 

Anonymus, II. András, IV. Béla, Kézai Simon. 

 

Topográfia:  

őshaza, Levédia, Etelköz, Esztergom, Pannonhalma, Fehérvár, Pozsony, 

Horvátország, Erdély, Dalmácia, Szerémség, Muhi, Buda. 

 

Fogalmak:  

Nomadizmus, kettős fejedelemség, nemzetség törzs, székely, 

kalandozások, szeniorátus, vármegye, ispán, tized. Várnépek, 

várjobbágyok, bán, vajda, nádor, Szent Korona, regálé, serviens, 

bandérium, báró, nemes, Aranybulla, familiaritás, székelyek, szászok, 

kunok. 

 

Tematikai egység 
Kora újkor és a polgári átalakulás kora  

1490–1848/49 

Órakeret 

N: 30 óra 

E: 25 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ A nagy földrajzi felfedezések és következményei. A modern világgazdasági rendszer 

kialakulásának kezdetei. 

─ A modern állam kialakulása. 

─ A parlamentáris monarchia kialakulása Angliában. Az angol forradalom és polgárháború. 

─ Reformáció és katolikus megújulás. A barokk. 

─ A tudományos világkép átalakulása. Az európai és Európán kívüli kultúrák találkozása, a 

gyarmatosítás. 

─ Az atlanti hatalmak felemelkedése. 

─ A felvilágosodás. A felvilágosult abszolutizmus jellegzetességei. 

─ Az észak-amerikai gyarmatok függetlenségi háborúja. Az USA létrejötte. 

─ A polgári forradalom irányzatai Franciaországban. A napóleoni háborúk Európája. 

─ Az ipari forradalom és társadalmi hatásai (életkörülmények, környezet). 

─ XIX. század eszméi. 

─ Az 1848-as forradalmak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

1492, 1517, 1588, 1618–48, 1640–49, 1689, 1701–1714, 1740–48, 

1756–63, 1776, 1783, 1789, 1791, 1794 1804–15, 1848. 

 

Személyek:  

Kolumbusz, Magellán, Vasco da Gama, V. Károly, Luther, Kálvin, 

Kopernikusz, Galilei, I. Erzsébet, II. Fülöp, Cromwell, Richelieu, XIV. 

Lajos, Colbert, Nagy Péter, Nagy Frigyes, Nagy Katalin, Voltaire, 

Montesquieu, Rousseau, Diderot, Washington, Jefferson, XVI. Lajos, 

Danton, Robespierre, Metternich, Napóleon, Nelson, Kutuzov, James 

Watt, Stephenson, Marx.  
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Fogalmak:  

Gyarmatosítás, konkvisztádor, ültetvény, világkereskedelem, 

abszolutizmus, reformáció, protestáns, evangélikus, református, 

unitárius, ellenreformáció, jezsuiták, manufaktúra, anglikán, 

monopólium, puritán, merkantilizmus, Enciklopédia, jogállam, ráció, a 

hatalmi ágak megosztása, társadalmi szerződés, felvilágosodott 

abszolutizmus, nacionalizmus, liberalizmus, szocializmus, 

konzervativizmus, alkotmány, „harmadik rend”, girondiak,  

jakobinusok, polgári szabadságjogok, vallási egyenjogúság, 

ökumenikus gondolat, parlamenti rendszer (jobboldal, baloldal), 

emigráció, reakció, terror, kapitalizmus, tőkés, proletár, civil 

társadalom.  

 

Topográfia:  

Genf, Németalföld, Antwerpen, London, Versailles, portugál és 

spanyol gyarmatok, Poroszország, Lengyelország, angol és francia 

gyarmatok Észak Amerikában, Valmy, Vendée, Austerlitz, Trafalgar, 

Borogyino, Waterloo. 

 

Tematikai egység Magyarország története (1301–1849) 

Órakeret 

N: 35 óra 

E: 25 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az Anjouk Magyarországa. 

─ Luxemburgi Zsigmond. 

─ A Hunyadiak. 

─ A Jagellók kora. A Dózsa-féle parasztháború. A mohácsi csata. 

─ A török hódoltság. A Habsburgok és a magyar rendek. 

─ Az Erdélyi Fejedelemség. Függetlenségi harcok és országegyesítő kísérletek: Bocskai 

István, Bethlen Gábor és Zrínyi Miklós. 

─ A reformáció és a katolikus megújulás Magyarországon. 

─ Gazdasági, társadalmi és kulturális változások a XVII. században. 

─ A török kiűzése. 

─ A Rákóczi-szabadságharc.  

─ Demográfiai változások, az etnikai arányok átalakulása. 

─ Gazdaság és társadalom a XVIII. század Magyarországán. 

─ A felvilágosult abszolutizmus és a rendek. A magyar királyság a Habsburg Birodalomban. 

─ Művelődés, egyházak, iskolák. 

─ Új elemek a gazdaságban. Az átalakuló társadalom.  

─ A francia forradalom és a napóleoni háborúk hatása Magyarországra. 

─ A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás, nemzetiségi kérdés. 

─ A reformkori művelődés, kultúra. 

─ Polgári forradalom Magyarországon 1848. március–április. 

─ A forradalom belső és külső feltételei, problémái. 

─ A nemzeti önvédelem megszervezése és a tavaszi hadjárat. 

─ A szabadságharc befejező szakasza és veresége. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kronológia:  

1514, 1526, 1541, 1552, 1566, 1591–1606, 1664, 1686, 1699, 1703–11, 

1722–23, 1740–80, 1767, 1777, 1780–1790, 1795, 1825, 1830, 1832–

36, 1844, 1847. 

1848. III. 15., IV. 11., IX. 29., 1849. IV. 6., IV. l4., V. 21., VIII. 13., X. 

6.  

 

Személyek:  

Dózsa György, II. Lajos, Szapolyai János, II. Szulejmán, Fráter 

György, Zrínyi Miklós, Báthory István, Károli Gáspár, Bocskai István, 

Bethlen Gábor, Pázmány Péter, Zrínyi Miklós (a költő és hadvezér), I. 

Lipót, Savoyai Jenő, II. Rákóczi Ferenc, III. Károly, Mária Terézia, II. 

József, Kaunitz Martinovics, Hajnóczy, Kazinczy, Kölcsey, Deák, 

Eötvös, Kossuth, Batthyányi Lajos, Széchenyi István, Wesselényi, I. 

Ferenc, Jókai, Petőfi, Görgey, Klapka, Bem, Damjanich, Jelačić, 

Windischgraetz, Haynau. 

 

Fogalmak: 

örökös jobbágyság, hajdú, hódoltság, kuruc, labanc, rendi konföderáció, 

trónfosztás, Helytartótanács, betelepítés, etnikum, kettős vámrendszer, 

vallási türelem, állandó hadsereg, mágnás, kötelező állami oktatás, 

úrbéri rendezés, pátens, nyelvrendelet, „kalapos király”, Pragmatica 

Sanctio, osztrák örökösödési háború, hétéves háború, „fordított 

Canossa-járás”, jobbágyrendelet, magyar jakobinusok, reform, polgári 

átalakulás, cenzúra, államnyelv, örökváltság, közteherviselés, 

érdekegyesítés, védővám , márciusi ifjak, nemzetőrség, népképviseleti 

országgyűlés, felelős kormány, jobbágyfelszabadítás, választójog, 

függetlenség, nemzetiségi törvény, emancipáció. 

 

Topográfia: 

Mohács, Eger, Szigetvár, Sárospatak, Győr, Várad, Nagyszombat, 

Szentgotthárd, Zenta, Határőrvidék, Bánát, Pest-Buda, Fiume, Vaskapu, 

Pákozd, Kápolna, Isaszeg, Komárom, Segesvár, Arad. 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 14 óra 

E: 10 óra 

Javaslat 

a. Múzeumlátogatás. 

b. A régészek munkája (ásatások látogatása). 

c. Projektfeladat. 
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Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A hallgatók legyenek képesek egyszerűbb tárgymásolatokat, íratlan 

forrásokról készült fényképeket, vázlatrajzokat (pl. régészeti lelőhelyről) 

forrásként értelmezni; rövid (kb. 10-15 sornyi) ókori forrásrészleteket 

feldolgozni. Tudjanak anyagot gyűjteni a könyvtárban tanári és 

könyvtárosi segítséggel megadott témákhoz. Legyenek képesek egyszerű 

elbeszélő források elemzésére tanári irányítással. Legyenek képesek rövid 

beszámolók előadására. Tudják alkalmazni a történetiségben a keresztény 

időszámítást. Tudjanak történelmi eseményeket, folyamatokat leolvasni a 

középiskolában használatos történelmi atlasz megfelelő lapjáról. 

A hallgatók ismerjék fel a tananyagban szereplő fontosabb ókori, 

középkori és újkori tárgyi emlékeket, legyenek képesek azokat értelmezni 

élőszóban vagy írásban. Legyenek képesek a források és a tankönyvi 

szöveg egybevetésére, az eltérések okainak feltárására. Tudjanak néhány 

címből álló bibliográfiákat készíteni a könyvtárak felhasználásával 

kiselőadások, vitaindítók számára, tanári útmutatás alapján. Képesek 

legyenek történelmi folyamatokat, korszakokat felismerni, 

megkülönböztetni. Tudjanak felépített feleletet vagy előadást tartani 

történelmi témákról (lecke, fejezetrész, leckéken átívelő folyamatok, 

összehasonlítások stb.). Tudjanak ábrákat, térképeket és egyéb, már tanult 

ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid felkészülés után. Legyenek 

képesek az egyetemes és a magyar történelem nagy korszakainak és 

fontosabb eseményeinek szinkronban látására. Használják a tankönyvek, 

munkafüzetek kronológiáit.  
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13. évfolyam 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

Javaslat Az előző évben szerzett ismeretek felelevenítése. 

 

Tematikai egység 

A nemzetállamok és az imperializmus kora,  

a dualizmus Magyarországa. 

Az I. világháború és következményei 

Órakeret 

N: 36 óra 

E: 22 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

ez) kapcsolható 

éves fejlesztési 

feladatok 

Ismeretszerzési és feldolgozási képességek 

A forrásokban és feldolgozásokban található információk gyűjtése. 

Azonos eseményről, jelenségről készült különböző forrásrészletek 

összehasonlítása. Különböző típusú források elemzése, ellentétes 

felfogású forrásrészletek összehasonlítása, értelmezése, feldolgozása. 

A forrásokban fellelhető leegyszerűsítő vélemények kritikus 

értelmezése tanári rávezetéssel. A filmek, filmhíradók értelmezése. A 

média forrásértékének, jellegének felismerése, elemzése. A történelem 

tárgyi emlékeinek felismerése, értelmezése élőszóban vagy írásban. 

Eltérő álláspontok felismerése megadott történelmi források és 

tudományos feldolgozások szövegében; az eltérések okainak vizsgálata. 

A változás történeti jellegének értelmezése meghatározott korszakban. 

A történelem jelentős személyiségei életútjának bemutatása. 

Kiemelkedő történelmi személyiségekdöntéseinek értékelése. A 

változás felismerése a történelemben: konkrét történelmi példák 

elemzése, okok, összefüggések keresése. 

Történelmi folyamatok, korszakok felismerése, s az európai régiók 

(Nyugat-Európa, Közép-Európa, Kelet-Európa) megkülönböztetése. 

Történelmi esemény, intézmény, szervezet megismerése források 

alapján. A különböző fejlődési régiók megkülönböztetése, 

összehasonlítása. Tájékozódás kézikönyvekben, az ismeretterjesztő 

folyóiratokban és az internet valamely magyar nyelvű 

keresőprogramjában. 

Kifejezőképességek 

A történelem meghatározó jelentőségű történelmi személyiségeinek 

szerepének értékelése. A korszakokra vonatkozó történelmi 

szakkifejezések helyes használata. A történelmi fogalmak magyarázata. 

Érvelési technikák ismerete és alkalmazása szóban és írásban. Egy téma 

bemutatása többféle módszer és eszköz (élőszó, térkép, kép, filmrészlet, 

tárgyak stb.) ötvözésével. Egy-egy előre megadott kérdés kapcsán saját 

vélemény megfogalmazása, kifejtése. Egyes témák nyomon követése a 

sajtóban és a tömegkommunikáció egyéb területein (pl. az EU-

csatlakozás). Hosszabb adatsorok, grafikonok, ábrák alapján történelmi 

változások felismerése és bemutatása. Szemléletes diagramok és 

grafikonok készítése gazdasági, társadalmi, demográfiai folyamatokról. 

Táblázatkészítés demográfiai, gazdasági- és társadalomtörténeti adatok 

bemutatásához. Jártasság a feladatlapok kitöltésében; tájékozottság 

javítási elveiben és módszereiben. Jegyzetek készítése előre megadott 

szakirodalmi részletek alapján, kiselőadások készítése. Kivonat 

készítése rövidebb (4-5 oldal) tudományos-ismeretterjesztő 
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szövegrészletről, feleletterv készítése megadott témáról. A történelem 

tárgyi emlékeinek felismerése, azok bemutatása élőszóban. 

Tájékozódás az időben 

Fontosabb folyamatok vagy jelenségek időrendjének összeállítása. 

Időrendi táblázat készítése. Az időben való jártasság bemutatása 

élőbeszédben, írásban és a térképen. A térben és időben játszódó 

események közötti kapcsolat felismerése. Időrendi táblázatok és 

térképek összehasonlítása, rajzok és térképek készítése. Az egyetemes 

és a magyar kronológiák használata. 

Tájékozódás a térben 

Történelmi jelenségek természeti feltételeinek megállapítása a 

szaktanár útmutatása alapján. Történelmi helyek azonosítása mai 

térképeken.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Gazdasági és társadalmi változások, a második ipari forradalom. 

─ Az egységes Olaszország és Németország kialakulása. 

─ Polgárháború az Amerikai Egyesült Államokban. 

─ A „keleti kérdés” és a Balkán. 

─ Az orosz reformkísérletek. 

─ Gyarmatosítás: a brit gyarmatbirodalom. 

─ Hatalmi viszonyok, katonai-politikai szövetségek a századfordulón. 

A munkásság politikai erővé szerveződése. 

─ A megtorlás, a Bach-rendszer. 

─ A kiegyezés. 

─ Gazdasági és társadalmi fejlődés a dualizmus korában. 

─ Társadalmi csoportok életformái, népesség, nemzetiség. 

A városiasodás. A tudományos és művészeti élet fejlődése. 

─ A kiegyezés rendszerének belső ellentmondásai. 

─ Az első világháború kirobbanása, jellege, története. 

─ Az oroszországi politikai változások, bolsevik hatalomátvétel, a bolsevik ideológia és 

propaganda, a Szovjetunió létrejötte. 

─ A Párizs környéki békék, a versailles-i békerendszer fontosabb pontjai. 

─ A gazdaság és a társadalom új jelenségei (pl. a női emancipáció, motorizáció). 

─ Magyarország részvétele az első világháborúban. 

─ Az őszirózsás forradalom. Kísérlet a kommunista diktatúra megteremtésére: a 

Tanácsköztársaság. 

─ A trianoni béke, hatása a gazdaságra, társadalomra, az etnikai viszonyokra. 

─ A határon túli magyarság sorsa. 

─ A Horthy-rendszer kialakulása és konszolidációja. A Horthy-rendszer társadalma és a 

revíziós külpolitika. 

─ A művelődési viszonyok. Az életmód változásai. 

Kulcsfogalmak/

fogalmak 

Évszámok: 

1853–56, 1861, 1861–65, 1866, 1870, 1871, 1882, 1904, 1905, 1907. 

1849. október 6., 1867, 1868, 1875–90, 1896, 1914–18, 1917, 1919, 1922, 

1925. 

1914. július 2., 1918. október 31., 1918. november 3., 1919. március 21., 

1920. március 1., június 4., 1921–31, 1927. 

Személyek: 

III. Napóleon, I. Miklós, Cavour, Garibaldi, Bismarck, Viktória királynő, II. 

Vilmos, Lenin, Lincoln,  
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Ferenc József, Haynau, Bach, Deák Ferenc, Löw Emánuel, Andrássy 

Gyula, Tisza Kálmán, Baross Gábor, Tisza István, Jászi Oszkár, Herzl 

Tivadar, Ferenc Ferdinánd, Sztálin, Trockij, Wilson, Clemenceau, Lloyd 

George, Stresemann, Mussolini, 

gróf Károlyi Mihály, Kun Béla, Horthy Miklós, gróf Teleki Pál, gróf 

Bethlen István, Klebelsberg Kunó, Nagyatádi Szabó István, Peyer Károly.  

Topográfia:  

Krím-félsziget, Piemont, Német Császárság, Szuezi-csatorna, Panama-

csatorna, Elzász-Lotaringia, Románia, Szerbia, Bulgária, Bosznia-

Hercegovina, Budapest, Osztrák–Magyar Monarchia, Szarajevó, Marne, 

Somme, Szentpétervár, Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, Doberdó, Isonzó, 

trianoni Magyarország, Piave, Csehszlovákia, Lengyelország, balti államok, 

Curzon-vonal. 

Fogalmak: 

Internacionálé, keresztényszocializmus, szociáldemokrácia, centrum, 

periféria, részvénytársaság, monopólium, középosztály, politikai 

antiszemitizmus, dualizmus, villámháború – állóháború, ultimátum, 

egyházellenesség, vallásellenesség, központi hatalmak, pacifizmus, szovjet, 

fasizmus, korporatív állam, egypártrendszer, kommunizmus, 

kollektivizálás, GULAG, kisantant, kisebbségvédelem, őszirózsás 

forradalom, etnikai és történeti elv, proletárdiktatúra, Tanácsköztársaság, 

vörös- és fehérterror, numerus clausus, antiszemitizmus, irredentizmus, 

revízió, társadalombiztosítás, konszolidáció. 

 

Tematikai egység 

A világ a nagy gazdasági válságtól a második 

világháború végéig. Magyarország a két világháború 

között (1929–1945) 

Órakeret 

N: 30 óra 

E: 15 óra 

Előzetes tudás A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Az olasz fasizmus ideológiája és a fasiszta párt hatalomra jutása. 

─ Az 1929-33-as világgazdasági válság. Válságkezelés az USA-ban. 

─ A nemzeti szocializmus ideológiája, a náci párt hatalomra jutása és a náci diktatúra 

jellemzői. 

─ A sztálini diktatúra a 30-as években. 

─ A második világháború fő eseményei, fordulópontjai. A szövetségesek győzelme. 

─ A megosztott Európa. 

─ Gazdasági válság és jobbratolódás a magyar belpolitikában.  

─ Magyarország háborús részvétele a II. világháborúban. A Kállay-kormány politikája. 

─ A német megszállás. A holokauszt Magyarországon.  

─ A sikertelen kiugrás. A nyilas hatalomátvétel. 

─ Magyarország szovjet felszabadítása és megszállása. 

Kulcsfoga

lmak/foga

lmak 

Évszámok: 

1929, 1933, 1936, 1938, 1939. szeptember 1., 1941. június 22., 1944. június 6., 

1945. május 8., augusztus 6., szeptember 2. 1938. november 2., 1939. március 15., 

1940. augusztus 30., 1941. június 26., 1943. január, 1944. március 19., 1944. 

október 15., 1944. december 21., 1945. április. 

 

Személyek: 

Keynes, Roosevelt, Hitler, Göring, Churchill, Rommel, Montgomery, Zsukov, 

Eisenhower, De Gaulle, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gömbös Gyula, Bárdossy 

László, Kállay Miklós, Szálasi Ferenc, Dálnoki Miklós Béla.  
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Topográfia: 

Brit Nemzetközösség, Szlovákia, Leningrád, Pearl Harbor, Midway, Sztálingrád, 

Auschwitz, Hirosima, El-Alamein, Kurszk, Normandia, Felvidék, Újvidék, 

Kárpátalja, Voronyezs, Don-kanyar.  

 

Fogalmak: 

tőzsde, túltermelési válság, New Deal, tervgazdálkodás, totális diktatúra, 

nemzetiszocializmus, politikai antiszemitizmus, Berlin-Róma tengely, Anschluss, 

kirekesztés, zsidóüldözés, koncentrációs tábor, népirtás, holokauszt, soá, 

porrajmos, genocídium, partizán, totális háború, antifasiszta koalíció. 

Népi-falukutató mozgalom, nyilasmozgalom, zsidótörvények, fegyveres 

semlegesség, hadigazdaság, „hintapolitika”, „kiugrás”, gettó, deportálás, 

munkaszolgálat, hadifogság. 

  

Tematikai egység 
A jelenkor és Magyarország a második világháború 

után (1945–napjainkig) 

Órak

eret 

N: 50 

óra 

E: 30 

óra 

Előzetes tudás 
A korábbi iskolai tanulmányok során szerzett ismeretek 

felelevenítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

─ Hidegháborús szembenállás és időszakos enyhülés politikája a második világháború után. 

─ A kommunista rendszerek kialakulása és bukása. 

─ Az Európán kívüli világ (Kína, India, Japán). 

─ Az európai integráció története, az EU alapelvei, fontosabb intézményei, azok működése. 

─ Az emberiség az ezredfordulón: a globális világ és problémái. 

─ Magyarország újjáépítése a II. világháború után, a demokratikus közélet kiépítésének 

kísérlete. 

─ A párizsi békeszerződés. 

─ A kommunista diktatúra kiépítése. 

─ A forradalomhoz vezető út. Az 1956-os forradalom és szabadságharc. 

─ A Kádár-rendszer kiépülése: megtorlás és diktatúra. 

─ Az életmód átalakulása. Demográfiai változások. Társadalmi változások hatásai, a roma 

népesség problémái. 

─ Az ellenzéki mozgalmak kialakulása és erősödése. A rendszerváltozás. 

─ A határokon túli magyarság helyzete. 

─ A magyarországi nemzetiségek és vallási csoportok. 

Kulcsfogalmak/fogal

mak 

Évszámok: 

1947, 1948, 1949, 1955, 1956, 1957, 1961, 1968, 1975, 1991,  

1946, 1947. február 10., 1948, 1949, 1953, 1956. október 23., 

november 4., 1963, 1968, 1989. október 23., 1990, 1991.  

 

Személyek: 

Nehru, Gandhi, Csang Kaj-sek, Mao Ce-tung, Ho Si Minh, Truman, 

Adenauer, Hruscsov, Nasszer, Kennedy, XXIII. János, Willy Brandt, 

Walesa, Reagan, Gorbacsov, Mindszenty József, Nagy Ferenc, Rákosi 

Mátyás, Kádár János, Nagy Imre, Antall József, Göncz Árpád. 
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Fogalmak: 

Vasfüggöny, hidegháború, fegyverkezési verseny, Truman-elv, 

Marshall-segély, szociális piacgazdaság, európai integráció, NATO, 

Varsói Szerződés, római szerződések, Holdraszállás, Ideiglenes 

Nemzetgyűlés, SZEB, Háborús bűnös, népbíróság, jóvátétel, kollektív 

büntetés elve, kitelepítés, lakosságcsere, beszolgáltatás, ÁVH, 

pártállam, földosztás, ötvenes évek, internálás, munkástanács, 

ellenzéki mozgalmak, Petőfi Kör, reformszocializmus, második 

gazdaság, harmadik világ, Brezsnyev-doktrina, globális világ, 

enyhülési politika, anti-cionizmus. 

 

Topográfia: 

NDK, NSZK, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, Kuba, Szuezi-csatorna, az 

új európai államok (Szlovénia, Horvátország, Szerbia, Montenegro, 

Bosznia-Hercegovina, Lettország, Litvánia, Észtország, 

Fehéroroszország, Ukrajna, Moldova, Szlovákia, Csehország). 

 

Tematikai egység Társadalomismeret 

Órakeret 

N: 22 óra 

E: 15 óra 

Célok 

Alakuljon ki a tanulóban a reális önismeret és önértékelés, a másik 

ember személyiségének tisztelete és megértése. Legyen képes életvitele 

tudatos alakítására. Alakuljon ki világos kép a tanulókban az általuk 

betöltött státusok szerepkészleteiről. Mélyüljön el a tanulók politikai és 

jogi szocializációja. Ismerkedjenek meg a társadalmi és gazdasági élet 

alapvető tényeivel, jelenségeivel, fogalmaival. Alakuljanak ki a 

tanulókban azok a képességek, amelyek a társadalom és gazdaság 

megértéséhez nélkülözhetetlenek. Fejlődjön a tanulók társadalmi tér- és 

időszemlélete. Ismerjék meg a társadalom működési mechanizmusait. 

Törekedjen a tanuló az előítéletes magatartás következetes 

elutasítására. Ismerje meg és tudja elemezni a különféle tudományok 

(történelem, szociológia, jogelmélet, alkotmánytan, politológia, 

filozófia, közgazdaságtan stb.) anyagára támaszkodva a társadalom 

viszonyait, fogalmait, törvényszerűségeit. Ismerje fel a társadalmi 

problémákat, feszültségeket, és a lehetséges kezelési módokról 

legyenek fogalmai. Ismerje meg az alapvető állampolgári jogokat, és 

az állampolgárság kritériumait. Fejlődjenek ki a tanulókban olyan 

képességek és attitűdök, melynek birtokában képesek lesznek 

állampolgári jogaik gyakorlására. Erősödjön nemzeti tudata, fejlődjön 

a humánus, értékeket védő magatartásuk. Ismerjék meg a tanulók a 

demokratikus politikai intézményrendszert. Ismerjék fel a nemzetközi 

munkamegosztás szerepét és fontosságát. Legyenek tisztában korunk 

globális kérdéseivel, az emberiség közös történelmi felelősségével. 

Ismerjék az európai integrációs folyamatok lényeges elemeit. Ismerjék 

meg azokat a kapcsolódási pontokat, melyek Magyarországot 

Európával összekötik. 

A tanuló lássa árnyaltan az embereket; elemezze önmaga és mások 

döntéseit; ismerje fel, hogy milyen viszonyok fűzik őt környezetéhez, 

és kiért, miben és mennyiben felelős; fedezze fel a rokoni és baráti 

kapcsolatok értékeit; család- és gyermekbarát gondolkodása és 

attitűdjei alakuljanak ki; ismerje fel, hogy mit tehet a közjó és az 
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emberi jogok védelmében; becsülje az emberi életet és a természeti 

értékeket. 

Ismerje az emberi együttélés alapelveit; sajátítsa el a tudatos belátáson 

alapuló kritikát; mélyüljön el jogérzéke, társadalmi felelősségtudata; 

ismerje az etika alapfogalmait; tudjon érvelni az ember kilétéről, a jó és 

rossz mibenlétéről, az erényekről folytatott vitákban; fogalmazza meg 

saját maga és környezete számára a helyes cselekedet alapelveit. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethe

z) kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A tantárgy tanításának kezdetekor belépési követelmény nincsen, 

amennyiben a tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje lehetővé 

teszi, egyes modulok átléphetők, sorrendjük felcserélhető. A 

tanulócsoport korábbi ismereteinek szintje és szélessége szabja meg a 

szintrehozási feladatokat. Javasoljuk, hogy a pedagógus használja ki a 

csoport korábbi ismereteiből fakadó előnyöket, és azok segítségével 

zárkóztassa fel az előzetes ismeretekkel nem rendelkezőket. 

A tanuló: tudja rendszerezni, elemezni az információt, tudjon 

következtetéseket levonni; legyen képes érvelni álláspontja mellett és 

megérteni mások álláspontját; legyen képes szemelvények önálló 

feldolgozására szóban és írásban; legyen képes megfontolt, tárgyilagos 

véleményalkotásra, esetleg véleményváltoztatásra is; tudjon 

beszámolni saját tapasztalatairól vagy tömegkommunikációs 

eszközökből szerzett ismereteiről, és legyen képes értékelni azokat; 

ismerje a társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretekhez 

kapcsolódó általános és konkrét fogalmakat; legyen tisztában a 

demokratikus gondolkodási és magatartási mintákkal. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

A mai magyar társadalom 

Társadalmi csoportok – társadalmi mobilitás. 

A társadalom rétegződése és térbeli szerkezete. 

Gazdagság és szegénység. 

Nemzeti és etnikai kisebbségek. 

Szocializáció és társadalmi devianciák 

(öngyilkosság, bűnözés, alkoholizmus, vandalizmus, idegengyűlölet, kábítószer). 

A szocializáció fogalma, tartalma és színterei. 

Problémák a szocializáció folyamatában. 

Az iskola világa  

A műveltség társadalmi szerepe. 

Közoktatás – szakoktatás – felsőoktatás. 

A művelődés iskolán kívüli formái és színterei. 

Az iskolán kívüli művelődésben, képzésben részt vevők érdekérvényesítési lehetőségei. 

A politika világa  

A politika fogalma. 

Diktatúra és demokrácia. 

Az érdekérvényesítés különféle módjai. 

Tömegkommunikáció és politika. 

Rendszerváltás Magyarországon. 

A hazai pártok általános jellemzői. 

Érdekképviseleti szervezetek és nyomásgyakorló csoportok. 

A közvélemény-kutatás. 
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Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Társadalmi mobilizáció, szocializáció, társadalmi rétegződés, kirekesztés, 

fajgyűlölet, politika, pártok, pártrendszerek, média, tömegkommunikáció. 

 

Tematikai egység Szabadon felhasználható órakeret 

Órakeret 

N: 15 óra 

E: 9 óra 

Javaslat 

a. Múzeumlátogatás. 

b. A régészek munkája (ásatások látogatása). 

c. Projektfeladat. 

 

Tematikai egység A tanulók teljesítményének a mérése 

Órakeret 

N: 1 óra 

E: 1 óra 

Javaslat 
1. A tanulók éves teljesítményének értékelése (portfólió). 

2. Hagyományos írásbeli/szóbeli vizsgafeladatok. 

 

A fejlesztés 

várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanulók legyenek képesek a források és a tankönyvi szöveg 

egybevetésére. Tudjanak bibliográfiákat készíteni az iskolai és 

közkönyvtárak felhasználásával kiselőadások, vitaindítók céljára. Tudjanak 

felépített feleletet adni a tanult témákról. Tudjanak ábrákat, térképeket és 

egyéb ismert és új ismerethordozókat értelmezni élőszóban, rövid 

felkészülés után. Tudjanak méréseket készíteni a térképen önállóan, vagy 

szaktanári segítséggel (lakosságszám, népsűrűség, gazdasági fejlettség). 

Tudják a térképen ábrázolt jelenségeket beépíteni szóbeli és írásbeli 

feladatok megoldásába. 

Felkészülés az érettségi követelményeinek a teljesítésére. 
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TERMÉSZETISMERET 

A természetismeret műveltségterület tartalma szerint a természeti folyamatokkal kapcsolatos 

ismeretanyagot (azaz az Ember és természet műveltségterületet, illetve a Földünk – 

környezetünk természetföldrajzi részét) tárgyalja, és az ehhez kapcsolódó készségeket, 

képességeket fejleszti. 

A természettudományos műveltség az egyén és a társadalom számára is meghatározó 

jelentőségű. A természetismeret esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, 

az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az 

ismerete, de érteni kell az emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így jut 

el a tanuló a természeti folyamatok megismeréséhez, valamint az alkalmazások és a 

technológiák előnyeinek, korlátainak és kockázatainak megértéséhez. 

Az egészség tudatos megőrzése, a természeti, a technikai és az épített környezet felelős 

és fenntartható alakítása a természettudományos kutatások és azok eredményeinek ismerete 

nélkül elképzelhetetlen. A globális problémák megoldásának fontos feltétele az állampolgárok 

természettudományos műveltségen, az ok-okozati összefüggések felismerésén alapuló, kritikus 

és konstruktív magatartása. Az egyén tudása társadalmi szinten szorosan összefügg a gazdasági 

versenyképességgel és a szűkebb-tágabb autonóm közösségek fennmaradásával. Ennek 

ismeretére hangsúlyt helyez a kerettanterv. 

A kerettantervben szereplő anyag az érdeklődés felkeltésére és fenntartására szolgál, 

nem tűzi ki célul egyik természettudományos tárgy érettségi vizsgájára való felkészítést sem, 

de hozzájárul azokhoz, amennyiben a tanuló a későbbiekben mégis ezt választaná. 

Középpontjában az ember egészségét és szűkebb-tágabb közösségeinek fennmaradását 

lehetővé tevő gyakorlati és elméleti ismeretek állnak. Szemléletmódja komplex, tehát a fizikai, 

kémiai, földrajzi és biológiai ismereteket kölcsönhatásaikban vizsgálja, tárgyalja. 

 

Témakörök  

 

I. Egészség és betegség – belső világunk 

A hormonok világa 

Idegrendszer 

Az immunrendszer 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és gyógymódok 

II. Környezet és egészség – külső hatások 

Élelmiszerek 

Víz 

Levegő 

Talaj 

Sugárzás 

III. Fenntarthatóság 

A növekedés határai 

A természetvédelem eszközei 

Energiaforrások 

Hulladék 

Autonómia 
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Természetismeret 

12. 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 2 - 1 - 

éves óraszám 

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

72 

(64) 
- 

36 

(32) 
- 

szabad órakeret 8 - 4 - 

A kerettanterv az éves óraszám 90%-át fedi le. Az óraszámokat az alábbi táblázat tartalmazza: 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

I. Egészség és betegség 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás Az emberi szervezetben zajló fő kémiai átalakulások.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az emberi szervezet egységét fenntartó rendszerek működéseinek, 

kölcsönhatásainak megismerése. A testi és lelki egészség alapjainak 

tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény erősítése. A védekező 

szervezet működéseinek bemutatása.  

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Általános célok:  

Az önazonosságot (homeosztázist) fenntartó és 

az azt fenyegető főbb hatások az emberi 

szervezet szintjén és a társas kapcsolatokban. A 

szabályozás és a vezérlés néhány formája az 

emberi szervezetben. Az idegi- hormonális és 

immunrendszer összefüggései. Betegségtípusok 

és gyógymódok ismerete. 

 

A hormonok világa 

A hormonok szabályozó szerepe az inzulin 

példáján. 

A vércukorszint jelentőségének értelmezése. 

A cukorbetegséghez vezető okok feltárása 

és a kezelés módja. 

A rövid távú stresszt kiváltó tényezők és az 

adrenalin hatása. 

A stresszhelyzetre adható válaszok 

(megküzdési stratégiák). 

 

Vegetatív reflexek 

A feltétlen reflex fogalma. 

A szervezetünket védő vegetatív reflexek: 

légzés, nyelés, köhögés, pupilla, szemhéjzárás. 

 

Az immunrendszer 

A betegségekkel szembeni védettség 

kialakulása (természetes és mesterséges, 

passzív és aktív immunitás). 

 

A homeosztázist fenntartó mechanizmusok 

felismerése. A visszacsatolás jelenségének 

bemutatása, élő és technikai 

visszacsatolásos rendszerek összevetése. 

 

 

 

 

 

A szabályozó szerep bemutatása és 

elemzése konkrét példán. 

A cukorbetegség tüneteinek felismerése.  

Kontrollált és hosszú távú stresszt okozó 

hatások felismerése, a tünetek 

megkülönböztetése. 

 

 

 

 

 

Térdreflex kiváltása, magyarázata. 

Pupillareflex kiváltása, magyarázata. 

Általánosságban valamely életjelenség 

biológiai funkciójának megfogalmazása. 

 

Védőoltásokkal kapcsolatos érvek 

megfogalmazása.  

A higiéné szerepének értelmezése. 
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A saját és idegen megkülönböztetésének módja 

és következményei (pl. vérátömlesztés, magzati 

immun-összeférhetetlenség). 

 

Testi és lelki betegségek. Gyógyszerek és 

gyógymódok. 

Az egészség fogalma. 

A betegségek fő okai (fertőzések, 

hiánybetegségek, mérgezések, öröklött 

hiányosságok, függőségek, pszichoszomatikus 

okok, szabályozási zavarok, rizikófaktorok). 

A megelőzés, a szűrés, a tüneti kezelés és 

oksági kezelés. 

Az immunrendszerre ható testi és lelki 

tényezők. 

 

 

 

 

 

 

Betegségek megkülönböztetése eredetük 

szerint. 

Az egészséges életvitelre vonatkozó 

szabályok megfogalmazása. 

Függőségek kialakulásának értelmezése.  

 

Kulcsfogalmak 

Homeosztázis, hormon, szabályozás, reflex, immunitás, antigén, 

ellenanyag, védettség, stressz, rizikófaktor, adrenalin, inzulin, 

pszichoszomatikus betegség. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

II. Környezet és egészség – külső hatások 

Órakeret 

N: 20 óra 

E: 10 óra 

Előzetes tudás A levegő, a víz szennyezésének fő forrásai. 

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Egészség és fizikai-kémai tényezők kapcsolata. Geoszférák 

rendszerszemléletű vizsgálata. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Élelmiszerek 

A tartósítás oka és módjai (hőkezelés, 

fagyasztás, sózás, tartósítószerek). 

Adalékanyagok szerepe, kockázatok. 

Vegyszeres növényvédelem, 

szermaradványok, élelmiszerbiztonság.  

Hiánybetegségek, túltápláltság.  

 

Víz 

A víz kémhatása, keménysége, ionjai.  

A vízszennyezés fő forrásai. Biológiai 

víztisztítás. 

Az ivóvízkészletek forrásai, védelmük. 

 

Levegő 

A levegő összetétele. A szén-dioxid, kén-

dioxid, ózon, halogenidek jelentősége. Az 

üvegházhatás oka, fokozódásának lehetséges 

következményei. Szmog, szmogriadó. Por, 

allergének. Légúti betegségek, járványok.  

 

Adalékanyagok, tartósítószerek szerepének 

felismerése és azonosítása (E-számok 

alapján).  

A túlsúly kockázatainak felismerése, 

magyarázata. 

 

 

 

Az ivóvízforrások típusainak ismerete, 

védelmük lehetőségeinek magyarázata. 

A vízlágyítás módjainak ismerete. 

 

A levegőbe jutó egészségkárosító anyagok 

ismerete, adatok, grafikonok értelmezése.  

Üvegházhatást bemutató ábrák értelmezése. A 

szmog keletkezésének magyarázata, teendők 

ismerete szmogveszélyben. A légszennyezés 

elhárításának ismerete helyi szinten (pl. a 

szén-monoxid keletkezése, a műanyagok 
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Talaj 

Kialakulása, szerepe, típusai. Az erózió okai, 

következményei, megelőzése. 

Tápanyagutánpótlás: trágyázás, komposztálás, 

vetésforgó. 

 

Sugárzás 

A látható fény mint elektromágneses sugárzás. 

Hullámhossz, frekvencia és energia 

összefüggése. Ultraibolya, röntgen és 

infrahullámok felhasználása, előnyös és 

veszélyes hatásai. 

A radioaktív sugárzás keletkezése, típusai, 

biológiai hatásai. 

égetésének veszélyei). 

 

A talaj szerkezetét és erózióját bemutató 

ábrák értelmezése. 

A tápanyag-utánpótlás háztáji módjainak 

ismerete, a hulladékgazdálkodással való 

összefüggésének értelmezése. 

 

A sugárzástípusok megkülönböztetése fizikai 

jellemzőik ismeretében. 

Radioaktivitás jellemzőinek és biológiai 

hatásainak kapcsolatba hozása. 

Gyakorlati óvintézkedések ismerete a túlzott 

UV-sugárzás kivédésére.  

Kulcsfogalmak 

Kockázat, kémhatás, vízkeménység, talajvíz, rétegvíz, ózon, szén-

dioxid, szmog, üvegházhatás, talaj, erózió, komposzt, humusz, 

hullámhossz, frekvencia, energia, elektromágneses sugárzás, 

radioaktivitás (alfa-, béta- és gamma-sugárzás), mutáció, rákkeltő hatás. 

 

 

Tematikai 

egység/Fejlesztési 

cél 

III. Fenntarthatóság 

Órakeret 

N: 24 óra 

E: 12 óra 

Előzetes tudás Az élőlények szaporodása, a környezetet terhelő hatások.  

A komplex 

műveltség-

területhez 

kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

A csoportokat fenntartó rendszerek működéseinek, kölcsönhatásainak 

megismerése. Tapasztalat szerzése technológiai, társadalmi és ökológiai 

rendszerek elemzésében. Az egyéni vélemények megfogalmazása során 

az érvelés, bizonyítás igényének erősítése. 

Evolúciós, környezet- és természetvédelmi szempontok 

összekapcsolása, az ember természeti folyamatokban játszott 

szerepének kritikus vizsgálata. 

A fogyasztási szokásokkal kapcsolatos ésszerű és felelős szemlélet 

erősítésével törekvés a tudatos állampolgárrá nevelésre. 

A környezet szépsége, az emberi kultúrák fenntarthatósága és a benne 

élők testi-lelki egészsége közti összefüggések megjelenítése. Törekvés 

kialakítása az alkalmazásra a fenntarthatóság és autonómia érdekében a 

háztartásokban és kisközösségekben. 

Ismeretek Fejlesztési követelmények  

Közös cél: 

Az élőlények együttélését magyarázó 

feltételek, az ember szerepének elemzése. 

Környezet, egészség és gazdálkodás 

összefüggései, néhány lehetséges megoldási 

módszer értékelése. 

Környezetszennyezési források, 

természetvédelmi módszerek. 

 

A növekedés határai 

Az élőlény-populációk elszaporodása és 

visszaszorulása. Populációs kölcsönhatások 

 

Környezetszennyezési források felismerése, 

elhárításuk módjának ismerete. 

Környezeti kár, természetkárosítás okainak 

elemzése. 

 

 

 

 

 

A terjedés és visszaszorulás okainak 

értelmezése konkrét példákon. 
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példákkal. Járványok, kórokozók 

rezisztenciája, megelőzés. 

A biológiai indikáció. Példák az 

életközösségekben zajló anyagkörforgásra 

(szén, nitrogén), az anyag és energiaforgalom 

összefüggésére. Táplálékpiramis (termelő, 

fogyasztó, lebontó szervezetek). A Gaia-

elmélet lényege. 

Az ember hatása a földi élővilágra a 

történelem során. Önpusztító civilizációk és a 

természeti környezettel összhangban maradó 

gazdálkodási formák. 

 

A természetvédelem lehetőségei 

A természeti környezet terhelése: fajok 

kiirtása, az élőhelyek beszűkítése és részekre 

szabdalása, szennyezőanyag-kibocsátás, fajok 

behurcolása, megtelepítése, talajerózió. Fajok, 

területek és a biológiai sokféleség védelme.   

A környezeti kár fogalma, csökkentésének 

lehetőségei. 

Ökológiai lábnyom.  

 

Energiaforrások 

Fosszilis energiaforrások (szén, kőolaj, 

földgáz): összetétel, keletkezés, készletek, 

környezeti hatás. 

Atomenergia. A hasznosítás módja, 

kockázatai. 

Megújuló energiaforrások: vízenergia, 

napenergia, szélenergia, földhő (lehetőségek, 

kockázatok). 

Bioenergia. Hagyományos és új formái. 

Környezeti terhelés. 

 

Hulladék 

Szennyezés, hiány, hulladék kapcsolata. 

Hulladékgazdálkodás.  

 

Az autonómia lehetőségei 

Az ökológiai krízis társadalmi-szemléleti 

hátterének fő tényezői (fogyasztás, 

városiasodás, fosszilis energia felhasználása, 

globalizáció). A közlegelők tragédiája: a 

klasszikus gazdaságtan és kritikája. 

Szelíd technológiák, a passzív ház, 

biogazdálkodás.  

A járványt kiváltó és megszüntető tényezők 

vizsgálata. 

Megfigyelések értelmezése a környezet 

állapotára utaló biológiai jelzésként. 

Körforgást bemutató ábrák elemzése. 

Az élőlények egymásrautaltságának 

magyarázata. 

 

Történelmi esettanulmányok. A 

fenntarthatóság feltételeinek 

megfogalmazása.  

 

 

 

A természetkárosítás okainak magyarázata. 

Helyi környezeti probléma felismerése, 

információk gyűjtése. 

A sokféleség értékének magyarázata. 

Az ökológiai lábnyomot csökkentő 

lehetőségek magyarázata. 

 

 

 

 

 

A fosszilis energiaforrások keletkezésének, 

felhasználási ütemének és lehetőségeinek 

elemzése grafikonok, esettanulmányok 

alapján. 

Az atomenergia és a vízenergia 

felhasználásával kapcsolatos érvek és 

ellenérvek összevetése. 

Az energianyerés és a környezet adta 

lehetőségek kapcsolatának feltárása. 

 

 

 

A hulladékkezelés helyi és országos 

lehetőségeinek elemzése. 

 

 

Uniós szintű, nemzeti és helyi lehetőségek 

ismerete a fenntartható gazdálkodással 

kapcsolatban.  

Környezeti szempontból fenntartható 

életforma, lakókörnyezet és fogyasztás 

megtervezése a lehetőségek figyelembe 

vételével. 
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Kulcsfogalmak 

Környezet, eltartóképesség, jelzés (indikáció), Gaia-elmélet, sokféleség, 

stabilitás, fenntarthatóság, természetvédelem, környezettudatosság, 

alternatív energia, ökológiai lábnyom. 

 

A fejlesztés várt 

eredményei az 

évfolyam végén 

A tanuló ismer nagy léptékű, egyirányú változásokat az élő és élettelen 

természetben, tudja ezek bizonyítékait, okait. 

Ismeri az élőlény-populációk létszámát és változatosságát csökkentő és 

növelő tényezőket, az élőlények önszabályozó közösségeinek fölépítését. 

Tud példákat bemutatni az ember környezetfüggésére és környezet-

átalakító szerepére.  
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INFORMATIKA 

Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló 

az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan 

tudást nyújt a tanulóknak, melyet a tanulási folyamat közben bármely ismeretszerző, feldolgozó 

és alkotó tevékenység során alkalmazni tudnak. Ennek érdekében fontos a rendelkezésre álló 

informatikai és információs eszközök és szolgáltatások megismerése, működésük megértése, 

az egyéni szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kiválasztása és célszerű, értő módon való 

kritikus, biztonságos, etikus alkalmazása.  

Az informatikai és információs eszközök, szolgáltatások az egyén életének és a 

társadalom működésének szinte minden részét átszövik, ezért az informatika tantárgyban 

szereplő fejlesztési területek számos ponton kapcsolódnak a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek fejlesztési feladataihoz. Az informatika tantárgy keretében megoldandó 

feladatok témájának kiválasztásakor, tartalmainak meghatározásakor fokozott figyelmet kell 

fordítani a kiemelt nevelési célok, a kulcskompetenciák és az életszerű, releváns információk 

megjelenítésére. 

Az informatika tantárgy feladata, hogy korszerű eszközeivel és módszereivel felkeltse 

az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló informatikai 

eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. Az informatika tanulása 

hozzásegíti a tanulót, hogy önszabályozó módon fejlessze tanulási stratégiáját, ennek érdekében 

ismerje fel a tanulási folyamatban a problémamegoldás fontosságát, az információkeresés és az 

eszközhasználat szerepét, legyen képes megszervezni tanulási környezetét, melyben fontos 

szerepet játszanak az informatikai eszközök, az információforrások és az online lehetőségek. 

Az informatika tantárgy segíti a tanulót abban, hogy az internet által nyújtott 

lehetőségek kihasználásával aktívan részt vegyen a demokratikus társadalmi folyamatok 

alakításában, ügyeljen a biztonságos eszközhasználatra, fejlessze kritikus szemléletét, érthető 

módon és formában tegye fel kérdéseit, törekedjen építő javaslatok megfogalmazására, 

készüljön fel a változásokra. Az informatika tantárgy kiemelt célja a digitális kompetencia 

fejlesztése, az alkalmazói programok felhasználói szintű ismerete, az 

információszerzésben, -értelmezésben, -felhasználásban és az elektronikus kommunikációban 

való aktív részvétel. 

Az informatikaórákon elsajátított alapok lehetővé teszik, hogy a tanuló a más 

tantárgyakhoz tartozó feladatok megoldásakor informatikai tudását alkalmazza. Az informatika 

tantárgy feladata a formális úton szerzett tudás rendszerezése és továbbfejlesztése, a nem 

formális módon szerzett tudás integrálása, a felmerülő problémák értelmezése és megoldása. 

Az egyéni, a csoportos, a tanórai és a tanórán kívüli tanulás fontos színtere és eszköze az iskola 

informatikai bázisa és könyvtára, melyek használatához az informatika tantárgy nyújtja az 

alapokat. 

Az informatika műveltségterület fejlesztési céljai azon túl, hogy a tanulók váljanak a 

digitális világ aktív polgárává, a Nemzeti alaptanterv fejlesztési céljaival harmonizálnak. Az ott 

leírt digitális kompetenciák fejlesztése akkor valósulhat meg, ha az egyes tantárgyak, 

műveltségterületek tanítása és a tanórán kívüli iskolai tevékenységek szervesen, összehangolt 

módon kapcsolódnak az informatikához. Az informatika műveltségterület egyes elemeinek 

elsajátíttatása, a készségek fejlesztése, az informatikai tudás alkalmazása tehát valamennyi 

műveltségterület feladata. A digitális kompetencia fejlődését segíthetik például a szaktanárok 

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív 

részvétel a kulturális, társadalmi és szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja 

elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Az egyes műveltségterületek a fejlesztési 

feladatok megvalósítása során építenek az informatika tantárgy keretében megalapozott tudásra 

és az informatikai eszközök használatára. 
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1. Az informatikai eszközök használata témakörön belül a számítógép felépítése és a gép 

alapvető működését biztosító hardverrészek kerülnek bemutatásra, a tanulók 

megismerik az adattárolást, a digitalizálást, az interaktivitást segítő eszközöket és a 

legfontosabb hardverelemek működését. Az információs társadalom lehetőségeivel csak 

azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az 

informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során elsősorban 

az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és 

az alkotó felhasználásra kerül a hangsúly. 

2. Az alkalmazói ismeretek témakör fejlesztése során a társadalmi élet számára hasznos 

informatikai műveletek megismerésére, megértésére és használatára, például 

állományok kezelésére, különböző alkalmazások használatára és a programok 

üzeneteinek értelmezésére kerül sor. A számítógép működése közben lejátszódó 

algoritmusok megfigyelésével, megértésével, az eljárások tudatos, értő alkalmazásával 

javítható a számítógép használatával szembeni attitűd, fejleszthető a munka 

hatékonysága. A számítógép működtetése érdekében a tanulóknak magabiztosan kell 

használniuk az operációs rendszert, amelyen keresztül kommunikálnak a 

számítógéppel. Az alkalmazói programok használatakor fontos a célnak megfelelő 

eszközök kiválasztása, a szövegszerkesztéssel, kép- és videoszerkesztéssel, multimédia-

fejlesztéssel, prezentációkészítéssel, táblázatkezeléssel, adatbázis-kezeléssel 

kapcsolatos problémák megoldása közben az adott programok értő felhasználása. 

3. A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel témakör: A 21. század 

kihívásai közé tartozik, hogy az emberek tevékenységeiket tudatosan és körültekintően 

tervezzék meg. A problémamegoldás életünk szerves részét alkotja, az életszerű, 

probléma alapú feladatok sikeres megoldása befolyásolja az életminőséget. Ennek 

szükséges előfeltétele az algoritmizálási készségek formális keretek közötti fejlesztése, 

melyre ebben a témakörben kerül sor. A problémamegoldás egyes részfolyamatai, 

például az információ szerzése, tárolása, feldolgozása, önálló feladatként jelenhetnek 

meg. „A problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel” rész 

elsajátítása során a tanuló megismerkedik az algoritmizálás elméleti módszereivel. 

4. Az infokommunikáció térnyerésével a 21. század a hagyományos információforrások 

mellett középpontba állítja az elektronikus információforrások használatát, előtérbe 

helyezi az interneten zajló kommunikációt, megköveteli a hálózati és multimédiás 

informatikai eszközök hatékony felhasználását. Hangsúlyossá válik a különböző 

formákban megjelenő információk (szövegek, képek, hangok, egyéb multimédiás 

elemek) felismerése, kezelése, értékelése és felhasználása. Az ismeretek bővítéséhez, 

kiegészítéséhez a könyvtár, valamint az internet korosztálynak megfelelő 

alapszolgáltatásainak, az intelligens és interaktív hálózati technológiáknak az önálló 

használata szükséges. Az alkalmazáshoz nélkülözhetetlen a szükséges információk 

online adatbázisokban való keresése, a találatok és a programok által szolgáltatott 

válaszok értelmezése, az adatok közötti összefüggések felismerése és vizsgálata, tanári 

segítséggel. Az infokommunikáció témakörén belül kerül sor az interneten zajló 

kommunikációs formák és rendszerek bemutatására, megismerésére és 

összekapcsolására. A kommunikációs folyamat magában foglalja az információk 

fogadását, küldését, továbbítását, tárolását, rendszerezését, a netikett betartását, a 

kommunikációt akadályozó tényezők felismerését. A csoportokon belül zajló 

kommunikáció számtalan tanulási lehetőséget rejt, ezért a tanulóknak ismereteket kell 

szerezniük a közösségi oldalak használatáról, azok előnyeiről és veszélyeiről, a 

használatra vonatkozó elvárásokról, szabályokról. 

A médiainformatika résztémakör tartalmazza az elektronikus, internetes 

médiumok elérését, használatát, információk kinyerését, felhasználását. A források 

használata magában foglalja az egyes információhordozók tanulásban való 

alkalmazását, valamint hitelességük, objektivitásuk vizsgálatát, tartalmuk értékelését is. 
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5. Az információs társadalom témakörben elsajátított ismeretek, fejlesztett készségek és 

képességek hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló a későbbiekben etikusan és biztonsággal 

kezelje az adatokat, megfelelően használja a rendelkezésére álló informatikai 

eszközöket. Az aktív állampolgárság érdekében kerül sor az elektronikus szolgáltatások 

megismerésére, az egyes szolgáltatástípusok céljainak azonosítására, jellemzésére, az 

igényeknek megfelelő szolgáltatások kiválasztására. Az informatikai rendszerek 

használata közben számtalan biztonsági, etikai probléma merül fel, melyek 

tájékozottság és tapasztalat birtokában megfelelő módon kezelhetők, ezért lehetőséget 

kell nyújtani a tapasztalatszerzés többféle módjára. 

6. A könyvtári informatika témakör oktatásának célja a tanulók felkészítése az 

információszerzés kibővülő lehetőségeinek felhasználására a tanulásban, a 

hétköznapokban. Ennek részét képezi az információk elérése, kritikus szelekciója, 

feldolgozása és a folyamat értékelése. A könyvtár – a nyomtatott és az elektronikus 

információhordozók forrásközpontjaként való – használata az önműveléshez szükséges 

attitűdök, képességek és az egész életen át tartó önálló tanulás fejlesztésének az alapja. 

Az információkeresés területén kiemelt cél, hogy a képzési szakasz végére a tanuló 

tudatosan és komplexen gondolkodjon a folyamatról, és azt megtervezze. Ehhez 

elengedhetetlen, hogy ismerje a különböző információhordozó dokumentumtípusok és 

segédkönyvek, adatbázisok típusait, jellemzőit és azok információs értékének 

megállapításához szükséges szempontokat. Tudatosítani szükséges a tanulókban a 

könyvtári információszerzéshez kapcsolódó etikai szabályokat, jogi vonatkozásokat. A 

könyvtári informatika témakör oktatása során a tanuló a könyvtárak és a könyvtári 

nyomtatott és elektronikus információhordozók használatának alapjaival ismerkedik 

meg, majd a többi tantárgy keretében megvalósuló, erre a tudására épülő gyakorlati 

feladatok során szerez tapasztalatokat az egyes műveltségterületeken, és rendszerezi, 

mélyíti tudását. 

A tantárgy megalapozottsága nagyon eltérő lehet, hiszen a tanulók a szakközépiskolában direkt 

informatikát (közismereti tárgyként) nem tanultak, de lehet előzetes tudásuk az általános 

iskolából, illetve a szakmai oktatás területéről, esetleg a jobb feltételekkel rendelkező 

szakközépiskolákban a közismereti képzéshez ténylegesen tudták használni az informatikai 

eszközöket (ahogyan azt a szakközépiskola tanterve minden iskolának javasolja). Ezért az adott 

osztály, az egyes tanulók előképzettségétől függ, honnan indulhat az informatika oktatása, 

illetve mely témákra kell nagyobb súlyt fektetni. Ezért is szerepel a két évfolyam egy ciklusban, 

így a helyi tanterv a helyi adottságoknak megfelelően tudja elosztani a témaköröket két 

évfolyamra. 

Törekedni kell arra, hogy az informatika tanulása szorosan kötődjön bármely tantárgy 

aktuális feladataihoz, az azokhoz szükséges információgyűjtéshez stb.; arra, hogy menet 

közben váljon természetes rutinná az informatika alkalmazása, a számítógép eszközjellegű 

használata. 

 

  



 

1291 

 

Informatika 

12. 

Nappali 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Nappali 

tagozat 

(31 hét) 

12. 

Esti 

tagozat 

(36 hét) 

13. 

Esti 

tagozat 

(31 hét) 

heti óraszám 2 2 1 1 

éves óraszám  72 62 36 31 

éves óraszám a két 

évfolyamon 

(ebből a tematikai 

egységekhez 

kötött) 

134 

(119) 

67 

(59) 

szabad órakeret a 

két évfolyamon 
15 8 

A témaköröket tartalmazó táblázatokban a két tanéves ciklus teljes óraszáma szerepel. 

12–13. évfolyam  

Tematikai egység A tanulók teljesítményének mérése 

Órakeret 

N: 6 óra 

E: 4 óra  

Javaslat 

A kezdő év elején ajánlott egy felmérést készíteni a bevezetőben 

említettek miatt arról, hogy milyen előzetes tudásra építhetünk.  

A tanulás közbeni mérés lehet egyéni tanulói vállaláson alapuló 

kiselőadás, bemutató, akár egy kiscsoportos munka során egymás 

értékelésével összekötött önértékelési folyamat, esetleg hosszabb idő 

alatt kidolgozott (egy vagy több tanuló által készített) projektmunka 

minősítése is.  

Fontos azt is figyelemmel kísérni és nagyra értékelni, hogyan 

kapcsolják tanulóink számítógépes ismereteiket más tantárgyakhoz 

(anyaggyűjtés, felkészülés, otthoni munkák). Az éves munka végső 

minősítése természetesen tartalmazza a tanuló összes órai 

teljesítményét is.  

Kiemelten kell törekedni a gyakori, azonnali, személyre szóló, 

szöveges fejlesztő értékelésre. 

 

Tematikai egység 
Szabadon felhasználható órakeret 

és rendszerező bevezetés/összefoglalás  

Órakeret 

N: 13+2 óra 

E: 6+2 óra 

Javaslat 

Az órakeretben 2 óra van a kezdeti áttekintésre (mire szolgál a tantárgy, 

milyen témaköröket érintünk az év során, milyen eredmények várhatók 

az informatika alapszintű tanulásától). Ehhez hasonlóan a tanév végén 

egy rendszerező témalezárás javasolt.  

Ennek az időnek a felhasználása sokban függ a szervezési formától. 

Nappali vagy esti tagozaton hasonlóan használhatjuk akár tanulói 

egyéni problémák megoldására (ha fejlesztési céljainkkal összhangba 

hozható), esetleg (ha az osztály többségének megfelel) a tanulók 

szakmájába vágó speciális feladatokra. Levelező oktatás esetén a kisebb 

időkeret szűkebb teret hagy a választásra, mindenképpen törekedni kell 

arra, hogy valóban a helyi adottságok és igények determinálják ennek 

az időnek a felhasználását. Elképzelhető tanulói egyéni munkákra, azok 

közös elemzésére, alapos, kritikus, az osztály nyilvánossága előtti 
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értékelésére fordítani. Mindezt tervezzük meg előre, az 

osztállyal/csoporttal közösen előzetesen beszéljük meg!  

 

Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 

Órakeret  

N: 25 óra  

E: 12 óra  

Előzetes tudás Programok indítása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Adott informatikai környezet tudatos használata. Az informatikai 

eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés. A 

számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése. 

Víruskereső programok használata. 

Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az 

informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

Az operációs rendszer és a számítógépes hálózat 

alapszolgáltatásainak használata. Az ismert eszközök közül az adott 

feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Adott informatikai környezet tudatos használata. 

Ismerkedés a számítástechnika fő alkalmazási területeivel. 

Az informatikai eszközök választásának szempontjai. 

Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásának megismertetése. 

Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése és használata. 

A számítógép fő egységei. Neumann-elvű gépek fő részei. Bemeneti és kimeneti perifériák, 

adathordozó eszközök működési elvei. Az eszközök helyes használatának elsajátítása. 

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése.  

Az operációs rendszerek alapszolgáltatásai, eszközkezelés. 

Mappaműveletek: mappaszerkezet létrehozása, másolás, mozgatás, törlés, átnevezés. 

Állománykezelés: létrehozás, törlés, visszaállítás, másolás, mozgatás, átnevezés, nyomtatás, 

megnyitás, keresés. Állományok típusai. Az operációs rendszer grafikus felületének 

magabiztos használata. 

A hálózati operációs rendszerek funkciói, főbb szolgáltatásai. 

Vezetékes és vezeték nélküli kapcsolatok. 

Az iskolai hálózat vázlatos felépítése. Az iskolai hálózat használata. Hálózati be- és 

kijelentkezés, hozzáférési jogok, adatvédelem. A gépterem házirendjének megismerése, 

betartása. 

Számítástechnikai mértékegységek. 

A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás. A számítógép és a legszükségesebb perifériák 

rendeltetésszerű használata.  

Víruskereső program alkalmazása, vírus keresése. 

Az ismert eszközök közül az adott feladat megoldására alkalmas hardver- és szoftvereszköz 

kiválasztása. Az adott feladat elemzése. A probléma megoldásához szükséges informatikai 

eszköz kiválasztása. A probléma megoldásához szükséges funkciók elsajátítása. 

Digitalizálás. Képek szkennelése. Digitális fotózás. 

Nyomtatás fájlba, pdf-állományok készítése. Környezettudatos viselkedés nyomtatáskor. 

Be-, illetve kitömörítés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, bit, számítógép, periféria, billentyűzet, monitor, egér, 

háttértár, operációs rendszer, állománytípus, állományművelet, 

mappaművelet, hozzáférési jog, vírus, víruskereső program. 

Monitor, nyomtató, adathordozó, pendrive, merevlemez, CD, CD-olvasó, 

digitalizálás, hálózat, hálózati szolgáltatás, tömörítés, tömörített állomány. 
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Tematikai egység 

2. Alkalmazói ismeretek 

Órakeret 

N: 26 óra  

E: 12 óra 

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok 

elektronikus létrehozása 

 

Előzetes tudás 
Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete és alkalmazása. 

Szövegbevitel billentyűzetről. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Szöveges dokumentumok létrehozása, mentése.  

Szövegműveletek végrehajtása.  

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. A szövegszerkesztés 

alapfogalmainak ismerete. A leggyakoribb karakter- és bekezdésformázások önálló végzése. 

Szövegműveletek végrehajtása. Állomány mentése. Szöveges állomány megnyitása.Szöveg 

javítása.Karakterformázás.Bekezdésformázás.Szöveg kijelölése, másolása, mozgatása, törlése. 

Rajzos-szöveges dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, mentése. 

Rajzok készítése.Műveletek rajzrészletekkel. Elemi alakzatok rajzolása, módosítása.A 

vágólap használata. 

A szövegben elhelyezhető különböző objektumok (kép, szöveg, rajz) tulajdonságainak 

megismerése, az egyes jellemzők módosítása. 

Összetett dokumentum készítése. Egyszerű szöveget, rajzot és táblázatot is tartalmazó 

dokumentumok elkészítése. 

Szöveg mentése különböző formátumokban.  

Táblázatkészítés szövegszerkesztővel. Táblázat beszúrása szövegbe. A táblázat 

tulajdonságainak beállítása. Táblázatformázás. A helyesírás ellenőrzése. 

Multimédiás dokumentumok előállítása kész alapelemekből. Szöveg, kép, hang, animáció 

elhelyezése a dokumentumban. A prezentáció testreszabása, háttér, áttűnés, animáció 

beállítása.  

Információk publikálásának különböző módjai az interneten. Weblap készítése. A blog 

megismerése, használata. Egyéb multimédiás dokumentumok előállítása. 

Digitális képek alakítása, formázása. A digitális képek jellemzőinek megismerése. 

Képszerkesztő program használata. Műveletek képekkel, képszerkesztés, képvágás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Szövegegységek, multimédia, prezentáció, dia, diavetítés. 

Szöveg, digitális kép, weblap, blog. 

 

Tematikai egység 
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás, 

információmegjelenítés 
 

Előzetes tudás 

Az operációs rendszer alapvető funkcióinak ismerete, alkalmazása. 

Példák megnevezése a táblázatok mindennapi életben történő 

használatára vonatkozóan. Alkalmazói programok fájlműveletei. A 

térképhasználat alapjainak ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő 

eszközök megismerése. Adatok csoportosítása, táblázatba 

rendezése. Néhány közhasznú információforrás használata. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Térképhasználati 

ismeretek alapozása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adat értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését segítő eszközök megismerése. Az adat 

fogalmának megismerése. Az adatok rögzítését, értelmezését, vizsgálatát, szemléltetését 

segítő eszközök használata. Adatok feldolgozását segítő műveletek végzése. 

Adatok értelmezése, csoportosítása, táblázatba rendezése. Táblázatkezelő program használata. 

Táblázatos dokumentumok. Az adatkezelés alapjai. Táblázatok használata a mindennapi 

életben. 

Adattípusok megismerése. Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás elsajátítása. 

Cellahivatkozások használata. Képletek szerkesztése. A konstans, relatív és abszolút 

hivatkozás fogalma. 

Néhány közhasznú információforrás használata. Közhasznú információforrások adatainak 

értelmezése. 

Adatkeresés digitális tudásbázis-rendszerben. Digitális tudástárak megismerése. Online 

tudástárak használata. Az információ és adat ábrázolása, értelmezése, grafikus eszközök, 

módszerek. Adatok megjelenítése, kiemelése, aktuális információ keresése. Az adatok 

gyűjtése, csoportosítása, értelmezése. 

Diagramok készítése. Diagramtípus kiválasztása, szerkesztése, módosítása. 

Térképhasználati alapismeretek. Útvonalkeresők, térképes keresők használata. 

Térképhasználati ismeretek felhasználása, keresése az interneten.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információ, adat, információforrás, online tudástár, adatbázis, térkép, 

koordináta, útvonalkereső.  

Adatbevitel, javítás, másolás, mozgatás, cella, oszlop, sor, aktív cella, 

tartomány, munkalap, munkafüzet, cellahivatkozás, konstans, relatív és 

abszolút hivatkozás, képlet, függvény, diagram. 

 

Tematikai egység 

3. Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel 

Órakeret 

N: 24 óra  

E: 12 óra 

3.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek 

és eszközök kiválasztása 
 

Előzetes tudás 

Az információ felismerése, kifejezése. Az információforrások 

ismerete. Az algoritmus ismerete, megfogalmazása. A 

tevékenységek műveletekre bontása önállóan vagy tanári 

segítséggel. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható fejlesztési 

feladatok 

Információ gyűjtése, feldolgozás. A problémamegoldás lépéseinek 

ismerete és ábrázolása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése.  

Az algoritmus-leírás eszközeinek ismerete. Egyszerű folyamatábra 

értelmezése. Algoritmuskészítés. Algoritmus leírása. A 

feladatmegoldást segítő eszközök megismerése.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az információ jellemző felhasználási lehetőségeinek megismerése. A problémamegoldáshoz 

szükséges információ gyűjtése, felhasználása. Jelrendszerek ismerete. Az algoritmus 

informatikai fogalmának megismerése. Problémák algoritmusainak megtervezése. A 

megoldás lépéseinek szöveges, rajzos szemléltetése, értelmezése. Folyamatábra készítése. 

A problémák megoldásához szükséges eszközök és módszerek megismerése. Az algoritmus-

leírás eszközeinek és módszereinek megismerése.Egyszerű algoritmusok készítése. 

Problémák megoldása. Az algoritmuskészítés lépéseinek az ismerete. Algoritmustervezés, 

különböző megoldási lehetőségek tanulmányozása. Az informatikai eszközök és módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek megismerése a problémamegoldás különböző fázisaiban. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Probléma, információ, kód, utasítás, művelet, algoritmus, folyamatábra, 

vezérlés. Utasítás, elágazás, ciklus, feltétel, programkód, futtatás, 

fordítás, tesztelés. 

 

Tematikai egység 3.2. Algoritmizálás és adatmodellezés  

Előzetes tudás 

Egyszerű felhasználói szoftverek alapszintű kezelése. Utasítások 

leírásainak használata. Alapvető matematikai műveletek. 

Síkgeometriai ismeretek. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Algoritmuskészítés és megvalósítás. A kész programok kipróbálása. 

Vezérlésszemléletű problémák megoldása. 

Tervezési eljárások, az alulról felfelé építkezés és a lépésenkénti 

finomítás elvei. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az adott feladat megoldásához tartozó algoritmusok megfogalmazása, megvalósítása 

számítógépen.  

A problémamegoldás során az ismert adatokból az eredmények meghatározása.  

Adatok bevitele, az adatok alapján az eredmények meghatározása, a végeredmények 

megjelenítése. Elemi és összetett adatok megkülönböztetése, kezelése. 

Feladatok megoldása egyszerű, automataelvű fejlesztőrendszerrel. Az algoritmizálási 

készségek fejlesztésére alkalmas fejlesztőrendszerek megismerése. Problémamegoldás 

folyamatának értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Bemeneti adat, eredmény, utasítás, algoritmus. Az alulról felfelé 

építkezés elve, a lépésenkénti finomítás elve, elemi adat, összetett adat, 

bemenő adat, kimenő adat. 

 

Tematikai egység 
4. Infokommunikáció 

Órakeret 

N: 20 óra  

E: 10 óra  

4.1. Információkeresés, információközlési rendszerek  

Előzetes tudás 

Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. Keresőkérdések 

megfogalmazása tanári segítséggel. 

Böngészőprogramok, keresők, levelezőrendszerek használata. 

Információkeresés az interneten. Megadott művek elektronikus 

katalógusban való visszakeresése. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Keresőkérdések alkotása, a keresés eredményének értelmezése, a 

keresés pontosítása. Információforrások kiválasztása, használata. 

Hatékony információ-keresés, a legfontosabb információk 

megtalálása, a hiteles és nem hiteles információk megkülönböztetése, 

kritikus információkezelés, a tartalom-előkészítés publikálásra.  
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Keresőkérdések megfogalmazása. Böngészőprogram kezelése, webcímek beírása, 

linkhasználat, portálkeresés. Kulcsszavas és tematikus keresés. Kereső operátorok ismerete. 

Kereső kérdések megfogalmazása, értelmezése, pontosítása.  

Összetett keresések űrlapok segítségével, tematikus és kulcsszavas, több keresési szempont 

egyidejű érvényesítése, űrlapkitöltés. 

A keresés folyamata. Keresőkérdés alkotása. Irányított információkeresés eredményének 

értelmezése. Találatok értelmezése. A találatok során kapott információk tanulmányozása. A 

keresés céljának leginkább megfelelő oldalak felkeresése. Hatékony, céltudatos 

információszerzés. Releváns információk kiszűrése a kereső által megtalált adathalmazból. 

Információforrások irányított kiválasztása, hitelességének vizsgálata, szelektálása. Helyi 

könyvtári és a korosztálynak szóló elterjedt adatbázisok. Információelemzés a hitelesség 

szempontjából. Több hasonló tartalmú oldal összehasonlítása. 

Információforrások irányított kiválasztása. Konkrét információforrások használata. 

Hírportálok. 

Dokumentumkészítés nyomtatáshoz és webes publikáláshoz. A közlésre szánt szöveges és 

képi információval kapcsolatos elvárások, kiválasztási szempontok. Nyomtatási beállítások. A 

webes publikálásra alkalmas fájlformátumok megismerése. Internetes oldalak feltöltése 

nyilvános tárhelyre. A publikus és nem publikus adatok megkülönböztetése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Webhely, webcím, böngésző, link, keresés, keresőgép, tematikus 

keresés, kulcsszavas keresés, kereső operátorok, hivatkozásgyűjtemény. 

Keresés, letöltés, publikálás, hitelesség, űrlap. 

 

Tematikai egység 
4.2. Az információs technológián alapuló 

kommunikációs formák 
 

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. A számítógép 

alapvető használata, böngészőprogram ismerete. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Információ küldése, fogadása. Elektronikus levelezőrendszer 

használata. Saját e-mail cím készítése. Netikett-ismeret. 

A modern infokommunikációs eszközök hatékony használata.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Információküldés és -fogadás. Kapcsolatteremtés infokommunikációs eszközökkel.  

A levelezőrendszerek alapvető szolgáltatásainak ismerete és alkalmazása. Saját e-mail cím 

létrehozása. Üzenetküldés, fogadás, válasz, levéltovábbítás, mellékletek csatolása. 

A mobilkommunikáció eszközei. Az internet kommunikációs szolgáltatásai. A 

kommunikációs célnak megfelelő választás a médiumok között. A fogyatékkal élőkkel való és 

a fogyatékkal élők közötti kommunikációt biztosító eszközök megismerése. A virtuális tér 

közlekedési szabályai. A kommunikációs médiumok és szerepük. 

Felelős magatartás az online világban. Netikett. A kommunikáció írott és íratlan szabályai. 

Adatvédelem, az információmegosztás etikai kérdései. Az online kommunikációban rejlő 

veszélyek elleni védekezés. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levelezőrendszer, e-mail cím, elektronikus levél, regisztráció, címzett, 

másolat, rejtett másolat, tárgy, melléklet, csatolás, válasz, továbbítás, 

netikett. Kommunikációs modell, üzenet, internetes kommunikáció, 

mobilkommunikáció, adatvédelem. 
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Tematikai egység 4.3. Médiainformatika  

Előzetes tudás 
Egyszerű alkalmazói programok indítása, használata. CD-, DVD-

használat. A böngészőprogram a gyakorlatban, fontosabb portálok. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

A hagyományos és az elektronikus média kezelése, az internetes 

média elérése, információletöltés a számítógépre, információ 

értelmezése. 

A legújabb médiainformatikai technológiák használata, önálló és 

kritikus attitűd kialakítása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások használata. Weboldalak 

megtekintése, mentése. Szöveg, kép mentése weboldalról. 

Hang-, képanyagok, videómegosztó rendszerek keresése. Elektronikus könyvek keresése, 

olvasása. Médiatárak keresése, médiumok elérése, használata. Oktatási célú adatbázisok 

használata. Oktatóprogramok használata. 

A hagyományos médiumok modern megjelenési formáinak megismerése, alkalmazásuk a 

megismerési folyamatban.  

Internetes portálok, szöveges és képi információforrások. Az internet, a televízió, a rádió 

használata. Elektronikus könyv, hangoskönyv használata. Szótárak, lexikonok, folyóiratok az 

interneten. Képek, zenék, filmek az interneten. Oktatóprogramok, oktatóanyagok az 

interneten. Internetes térképek keresése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Elektronikus média, videómegosztás, elektronikus könyv, médiatár, 

oktatóprogram. 

Internetes oktatóprogram, regisztráció, online szótár, online elérés, 

hangoskönyv, információmegosztó portálok. 

 

Tematikai egység 
5. Az információs társadalom 

Órakeret  

N: 12 óra  

E: 6 óra 

5.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai  

Előzetes tudás 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos tapasztalatok 

megfogalmazása. 

A számítógép vagy a programok használata során tapasztalt esetleges 

meghibásodások. 

Az infokommunikációs eszközök használata során tanúsított 

viselkedési módok megfigyelése.  

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az informatikai biztonsággal kapcsolatos ismeretek megértése. Az 

adatvédelem érdekében alkalmazható lehetőségek megértése. Az 

informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok 

megértése, etikai és jogi kérdések tisztázása.Az információforrások 

feltüntetése a dokumentumokban.  

Az információ előállítása, megosztása, terjesztése, használata, 

átalakítása.Az információ kezelése során felmerülő veszélyek 

felismerése, elhárításuk lehetőségei.Az információforrások 

hitelességének értékelése.Viselkedési szabályok közös kialakítása, a 

kulturált együttélés szabályainak betartása. 
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Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az informatikai biztonság kérdései. A számítógép és a számítógépen tárolt adatok védelme. 

Az adatokat érintő visszaélések, veszélyek és következmények megismerése. 

Adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak. Adatkezeléssel kapcsolatos eljárások megismerése. 

Az adatokkal, különösen a személyes adatokkal való visszaélések, veszélyek és 

következmények megismerése, azok kivédése, a védekezés módszereinek és szempontjainak 

megismerése. 

Az informatikai eszközök etikus használatára vonatkozó szabályok megismerése.Szerzői 

joggal kapcsolatos alapfogalmak megismerése. A hálózat használatára vonatkozó szabályok 

megismerése, értelmezése. 

Információforrások gyűjtése.A felhasznált információforrások feltüntetése a saját 

dokumentumban. Az információ hitelességének kritériumai és ellenőrzési lehetőségei. A 

megbízható információforrások ismerete. 

Az informatikai eszközök alkalmazásának fontosabb etikai kérdései. Szabadon vagy 

korlátozottan használható programok.A programhasználattal kapcsolatos jogok és 

kötelességek. 

Az információ értékként való kezelése, megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Informatikai biztonság, adat, személyes adat, adatvédelem, adatkezelés, 

netikett, információ, információforrás, hivatkozás. 

Adat, adathalászat, kéretlen levél (spam), lánclevél (hoax), információ, 

információforrás, hitelesség, megbízhatóság, jogtiszta szoftver, licenc, 

ingyenes szoftver, korlátozottan használható szoftver. 

 

Tematikai egység 5.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata  

Előzetes tudás 
Elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalatok, vélemények 

megfogalmazása. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterülethez) 

kapcsolható 

fejlesztési feladatok 

Az elektronikus szolgáltatások hétköznapi életben betöltött 

szerepének felismerése. A szolgáltatások céljainak azonosítása, 

működésének megfigyelése. 

Az elektronikus szolgáltatások használata, a biztonság 

figyelembevétele, a kritikus szemléletmód kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Az e-szolgáltatások hétköznapi életben betöltött szerepének megismerése. A globális 

információs társadalom jellemzői.Az elektronikus szolgáltatások szerepe és használata a 

hétköznapi életben. Az e-szolgáltatások használatának célirányos megismerése. Az 

elektronikus szolgáltatások funkcióinak megismerése. Az elektronikus szolgáltatások 

működésének megismerése, a szolgáltatások igénybevétele, használata, lemondása.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Információs társadalom, elektronikus szolgáltatás, regisztráció, 

leiratkozás, azonosító, jelszó. 

 

Tematikai egység 6. Könyvtári informatika 

Órakeret  

N: 6 óra 

E: 3 óra  

Előzetes tudás 

A könyvtári terek, alapszolgáltatások, elterjedtebb dokumentumtípusok 

jellemzőinek és a könyv bibliográfiai azonosító adatainak ismerete. 

Betűrendezés. 

A tantárgyhoz 

(műveltségterületh

z) kapcsolható 

fejlesztési 

feladatok 

Az iskolai és lakóhelyi könyvtár alapszolgáltatásainak és a különböző 

információforrásoknak az önálló, alkotó és etikus felhasználása 

egyszerű tanulmányi feladatok egyéni és csoportos megoldása során. 



 

1299 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 

Könyvtártípusok megkülönböztetése. Az iskolai könyvtár eszköztárának készségszintű 

használata  

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében.Az iskolai könyvtár 

eszköztárának készségszintű használata a könyvtári terek funkcióinak és a könyvtári abc 

ismeretében. 

Könyvtári szolgáltatások 

A hagyományos és az új információs eszközökön alapuló könyvtári szolgáltatások 

megismerése. A könyvtár alapszolgáltatásainak használata. A könyvtári katalógus 

funkciójának megértése. Katalógusrekord (-cédula) adatainak értelmezése. 

Könyvtártípusok, funkcionális terek 

Tájékozódás az iskolai könyvtár tér- és állományszerkezetében. Az összes könyvtártípus 

jellemzőinek megismerése, összehasonlítása. A kézikönyvtár összetételének és 

tájékozódásban betöltött szerepének megismerése. A nagyobb könyvtárak funkcionális 

tereinek megismerése. Önálló eligazodás a települési közkönyvtárban.  

Információkeresés 

Hatékony, céltudatos információszerzés. Keresett téma kifejezése tárgyszóval. Összetett 

keresőkérdés megfogalmazása. Megadott szempontok szerint való keresés az iskolai és a 

lakóhelyi elektronikus könyvtári katalógusban. Konkrét feladathoz való irányított 

forráskeresés katalógus és bibliográfia segítségével. 

Dokumentumtípusok, kézikönyvek 

Hagyományos és nem hagyományos dokumentumok formai, tartalmi, használati jellemzőinek 

megállapítása; csoportosításuk.  

A nyomtatott és elektronikus kézikönyvek, a közhasznú információforrások és az 

ismeretterjesztő művek típusainak ismerete. Közhasznú adatbázisok használata. 

Forráskiválasztás 

A megadott problémának megfelelő nyomtatott és elektronikus források irányított 

kiválasztása. A könyvtárhasználati és informatikai alapokra építő információgyűjtést igénylő 

feladatok. 

Bibliográfiai hivatkozás, forrásfelhasználás. A forrásmegjelölés etikai vonatkozásainak 

megértése. Saját gondolatok elkülönítése a másokéitól. A felhasznált források önálló 

azonosítása a dokumentumok főbb adatainak (szerző, cím, hely, kiadó, év) megnevezésével. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Könyvtár, kézikönyvtár, katalógus, hivatkozás, forrás, könyv, időszaki 

kiadvány, honlap, CD, DVD, lexikon, enciklopédia, szótár, atlasz. 

Nemzeti könyvtár, szakkönyvtár, elektronikus könyvtár, kézikönyv, 

szaklexikon, szakkönyv, napilap, folyóirat, bibliográfia, linkgyűjtemény, 

keresőkérdés, tárgyszó, szerzői jog, információs érték, felhasznált 

irodalomjegyzék. 
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A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus, a 

12. évfolyam végén 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 

feldolgozásának végére ismerje a számítógép részeinek és perifériáinak 

funkcióit, tudja azokat önállóan használni; tudjon a 

könyvtárszerkezetben tájékozódni, mozogni, könyvtárat váltani, fájlt 

keresni; segítséggel tudjon multimédiás oktatóprogramokat használni; 

tudjon az iskolai hálózatba belépni, onnan kilépni, ismerje és tartsa be a 

hálózat használatának szabályait; ismerje egy vírusellenőrző program 

kezelését. 

A tanuló „Az informatikai eszközök használata” témakör 

feldolgozásának eredményeképpen ismerje meg a különböző 

informatikai környezeteket; tudja használni az operációs rendszer és a 

számítógépes hálózat alapszolgáltatásait; segítséggel legyen képes az 

adott feladat megoldásához alkalmas hardver- és szoftvereszközök 

kiválasztására. 

A tanuló az „Alkalmazói ismeretek” témakör feldolgozásának végére 

ismerje a szövegszerkesztés alapfogalmait, legyen képes önállóan 

elvégezni a leggyakoribb karakter- és bekezdésformázásokat; használja 

a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit; ismerje egy bemutató 

készítő program egyszerű lehetőségeit, tudjon rövid bemutatót 

készíteni; ismerje fel az összetartozó adatok közötti egyszerű 

összefüggéseket; segítséggel tudjon tantárgyi, könyvtári, hálózati 

adatbázisokat használni, ezekben keresni; tudjon különböző 

dokumentumokból származó részleteket saját munkájában elhelyezni, 

dokumentumokba különböző objektumokat beilleszteni; tudjon 

szöveget, képet és táblázatot is tartalmazó dokumentumot minta vagy 

leírás alapján elkészíteni; tudjon egyszerű táblázatot létrehozni; ismerje 

a diagramok szerkesztésének, módosításának lépéseit. 

A tanuló a „Problémamegoldás informatikai eszközökkel és 

módszerekkel” témakör feldolgozásával legyen képes összegyűjteni a 

problémamegoldáshoz szükséges információt; ismerje a 

problémamegoldás alapvető lépéseit; képes legyen önállóan vagy 

segítséggel algoritmust készíteni; lássa át a problémamegoldás 

folyamatát; ismerje és használja az algoritmus-leíró eszközöket; legyen 

képes meghatározni az eredményt a bemenő adatok alapján; legyen 

képes tantárgyi szimulációs programok használatára. 

A tanuló az „Infokommunikáció” témakör feldolgozásának végére 

legyen képes a böngészőprogram főbb funkcióinak használatára; 

legyen képes tanári segítséggel megadott szempontok szerint 

információt keresni; legyen képes a találatok értelmezésére; legyen 

képes az elektronikus levelezőrendszer önálló kezelésére; legyen képes 

elektronikus és internetes médiumok használatára; legyen képes az 

interneten talált információk mentésére; ismerje a netikett szabályait, 

legyen képes előkészíteni az információt weben történő publikálásra; 

tudja megkülönböztetni a publikussá tehető és védendő adatait; 

használja a legújabb infokommunikációs technológiákat, 

szolgáltatásokat. 
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A tanuló az „Információs társadalom” témakör feldolgozásának végére 

ismerje az informatikai biztonsággal kapcsolatos fogalmakat; ismerje 

az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat;ismerje az adatvédelem 

érdekében alkalmazható lehetőségeket; ismerje az informatikai 

eszközök etikus használatára vonatkozó szabályokat; szerezzen 

gyakorlatot az információforrások saját dokumentumokban való 

feltüntetésében. Ismerje az informatikai biztonsággal és 

adatvédelemmel kapcsolatos fogalmakat; ismerje az adatokkal való 

visszaélésekből származó veszélyeket és következményeket; ismerjen 

megbízható információforrásokat; legyen képes értékelni az információ 

hitelességét; ismerje az informatikai eszközök etikus használatára 

vonatkozó szabályokat; ismerje az információforrások etikus 

felhasználási lehetőségeit; ismerje fel az informatikai eszközök 

használatának az emberi kapcsolatokra vonatkozó 

következményeit;ismerjen néhány elektronikus szolgáltatást, legyen 

képes a szolgáltatások igénybevételére, használatára, lemondására. 

A tanuló a „Könyvtári informatika” témakör feldolgozásának 

eredményeképpen a különböző konkrét tantárgyi feladataihoz legyen 

képes az iskolai könyvtárban a megadott forrásokat megtalálni, további 

releváns forrásokat keresni; konkrét nyomtatott és elektronikus 

forrásokban megkeresni a megoldáshoz szükséges információkat; a 

könyvtár és az internet szolgáltatásait igénybe véve képes önállóan 

releváns forrásokat találni konkrét tantárgyi feladataihoz; a választott 

forrásokat képes alkotóan és etikusan felhasználni a 

feladatmegoldásban; képes alkalmazni a más tárgyakban tanultakat (pl. 

informatikai eszközök használata, szövegalkotás); egyszerű témában 

képes az információs problémamegoldás folyamatát önállóan 

végrehajtani. 

 

Az Etika című tantárgyhoz a Felnőttoktatási Gimnázium 12.3.05 számú tantárgyi kerettanterv 

ajánlásait használjuk fel. (lásd: Felnőttek gimnáziuma tanterveinél!) 

12. Ellenőrzés, Értékelés, Minősítés Érdemjegyek, Osztályzatok  
Az érdemjegyek és osztályzatok a következők:  

a) a tanuló tudásának értékelésénél és minősítésénél: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), 

elégtelen (1)  

b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minősítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz 

(2)  

c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minősítésénél: példás (5), jó (4), változó (3), hanyag 

(2).  

Az ellenőrzés, értékelés és minősítés részletes szabályait az intézményi Értékelési- és 

Vizsgaszabályzat állapítja meg. 

13. Taneszközök, Módszerek  
A taneszközök kiválasztásának szempontjai:  

• tartalmában képviseljen korszerű tudományszemléletet 
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• feleljen meg a tantervi céloknak és az érettségi követelményeknek − minél teljesebben 

ölelje fel a célzott tanév(ek) tananyagát  

• nyelvezetében legyen közérthető, lehetőség szerint feleljen meg a tanulók életkori 

sajátosságainak, műveltségi szintjének  

• didaktikai apparátusa legyen alkalmas a képesség- és készségfejlesztésre  

Az alkalmazható tankönyvek kiválasztásának elvei Iskolánk pedagógusai a helyi tanterv 

alapján, e fejezet rendelkezéseinek betartásával, a szakmai munkaközösségek véleményének 

kikérésével választják meg az alkalmazott tankönyveket. Folyamatosan figyelmet fordítunk az 

iskolai könyvtárban elérhető tartós tankönyvek kínálatának és állományának bővítésére. 

A tankönyvek kiválasztásánál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe.  

1. Tartalmi megfelelés  

• A tankönyv témafeldolgozása, feladatrendszere lefedi-e az adott tantárgy tantervi 

anyagát? 

• A tartalom mennyire korrekt szaktárgyi szempontból? Nincsenek-e benne tárgyi 

tévedések, félreérthető, -értelmezhető tartalmi elemek? 

• Mennyire igényes szemléleti anyagot tár a tanulók elé?  

• Figyelembe veszi-e a korosztály értelmi fejlődésének, megismerő tevékenységének 

életkori jellemzőit, fejlődési, fejlesztési szükségleteit?  

• Milyen tanítási stratégiát képvisel?  

• Milyen orientációjú a tartalom: ismeret centrikus, vagy fejlesztésközpontú? A feladatok 

mennyire változatosak tartalom, típus, nehézségi fok, funkció tekintetében?  

2. Formai megfelelés  

• Milyen a tankönyv nyelvi megformáltsága? (pl. milyen az utasítások megfogalmazása, 

a szövegek nyelvi igényessége, a szövegek rövidítésekor nem csorbul-e a gondolati 

tartalom, az irodalmi érték?)  

• Áttekinthetők-e a tankönyvoldalak? Könnyen eligazodik-e a könyv szerkezetében, 

jelrendszerében az adott korosztály? 

• A betűforma, –méret, és –távolság, illetve az egy oldalra kerülő szöveg vagy 

feladatmennyiség megfelel-e a tanulók érzékelő apparátusának, észlelési képességének?  

• Milyen az ábrakészlet? (Van-e funkciója? Segíti-e a valóság megismerését, a 

feladatmegoldást, a belső képteremtést, stb.?  

3. Egyéb szempontok  

• A tankönyv önmagában kiszolgálja-e az adott tantárgy helyi tantervébe foglaltak 

tanítását, vagy szükséges kiegészítő taneszköz?  

• A kiszemelt tankönyv egy évfolyamra szól, vagy több évfolyamra kidolgozott taneszköz 

rendszer eleme?  

• Miféle tankönyvet használtak a tanulók az előző évben, s várhatóan miből fogják 

tanítani őket majd felsőbb évfolyamokon az átvevő tanárok?  

• Feltétlenül szükséges-e a kiszemelt taneszköz a tanulók számára?  

• Mekkora anyagi terhet ró a könyvek megvásárlása a tanulóra? 
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A felnőttoktatás előkészítése során az alábbi tankönyveket javasoljuk az andragógiai 

sajátosságokat figyelembe véve: 
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Felnőttoktatás Gimnázium 

14. TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 

9. osztály 

Tantárgy Könyv címe Száma Ára Kiadó 

 

Magyar 

Somos Béla: Irodalom 9. 

Tk+Szöveggyűjtemény 

 

14140  

14140/Sz 

 

kb. 1000.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Történelem 

Száray Mikós:  

Történelem I. 

 

13163 

 

kb. 1300.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Földrajz 

Földrajz 9. 

Természetföldrajzi 

környezetünk 

 

MS-2621 

 

kb. 1300.- 

 

Mozaik Kiadó 

 

Angol 

New Headway Elementary 

Students Book & 

workbook 

 

OX-43667774 

 

OX-4366670 

-  

THIRD 

Edition 

 

Matematika 

Kosztolányi-Kovács-Pintér-

Urbán-Vincze:  

Sokszínű Matematika 

 

MS-2309 
 

kb. 1300.- 

 

Mozaik Kiadó 

 

Fizika 

 

Medgyes Sándorné: Fizika 

9. 

 

14132 

 

kb. 1300.- 

Nemzeti TK. 

Prizma-

könyvek 

 

Kémia 

 

Dr. Kónya Józsefné: Kémia 

I. 

 

14107 

 

1040.- 

 

Prizma Kiadó 

Nemzeti TK. 

 

Biológia 

 

Dr. Lénárd Gábor: Biológia 

I. 

Gimnázium 10. évfolyam 

 

16208 

 

kb. 1300.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Matematika 

Fizika 

Informatika  

Földrajz 

 

Négyjegyű 

függvénytáblázat 

 

16129/1 

 

Kb. 1470 – 

1.930 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Földrajz, történelem középiskolai atlasz, nyelvi szótárak 
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Felnőttoktatás – Gimnázium  

 TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 

10. osztály 

Tantárgy Könyv címe Száma Ára Kiadó 

 

Magyar 

Somos Béla: Irodalmi 10. 

Irodalmi atlaszkönyvek 

10.  + Szöveggyűjtemény 

 

1420,-  1200.- 

kb. 700.- 

Nemzeti TK 

Kiadó 

 

 

Történelem 

Száray Mikós:  

Történelem II. 

 

MK-1015102 

 

kb. 1300.- 

 

Műszaki Kiadó 

 

Földrajz 

Földrajz 10. 

Társadalomföldrajz  

Globális problémák 

 

MS-2625 

 

kb. 1300.- 

 

Mozaik Kiadó 

 

Angol 

New Headway 

Elementary Students 

Book & 

workbook 

 

OX-43667774 

 

OX-4366670 

-  

THIRD 

Edition 

 

Matematika 

Koller Lászlóné: 

Matematika érettségi 

felkészítő tankönyv 

 

NT 12800 
 

kb. 1300.- 

 

Mozaik Kiadó 

 

Fizika 

 

Medgyes Sándorné: 

Fizika 10. 

 

14232 

 

kb. 1300.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Kémia 

 

Dr. Kónya Józsefné: 

Kémia I. 

 

14107 

 

1040.- 

 

Prizma Kiadó 

 

Biológia 

 

Dr. Lénárd Gábor: 

Biológia II. 

Gimnázium 11. évfolyam 

 

16308 

 

kb. 1300.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Matematika, 

Fizika,Kémia 

Informatika 

Új 

beíratkozóknak 

 

Négyjegyű 

függvénytáblázat 

 

15129 

 

Kb. 1470 – 

1.930 

 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Földrajz, történelem középiskolai atlasz, nyelvi szótárak 
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Felnőttoktatás TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 

11. osztály 

Tantárgy Könyv címe Száma Ára Kiadó 

 

Magyar 

Somos Béla: 

Irodalmi atlaszkönyvek 

11. évf. + 

szövegggyűjtemény 

 

14340 

 

 1200.- 

kb. 

1000.- 

 

Nemzeti TK 

Kiadó 

 

 

Történelem 

Száray Mikós:  

Történelem III. 

 

MK -

1115102 

 

kb. 

1300.- 

 

Műszaki Kiadó 

Etika Dörömbözi János: 

Erkölcsi alapismeretek 

01043 Kb. 500.- Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Földrajz 

(érettségizőknek!) 

 

Probáld Ferenc: 

Regionális földrajz 

 

15136/2 

 

kb. 

1300.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Angol 

 

New Headway Pre- 

Intermediate Students 

Book & 

workbook 

OX-

4366700 

OX-

4715874 

 

 

 

 

 

- 

 

THIRD 

Edition 

 

Matematika 

Dr. Koller Lászlóné 

Matematika érettségi 

felkészítő tankönyv 

 

1260 
 

kb. 

1300.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Fizika 

 

Medgyes Sándorné: Fizika 

9. 

Medgyes Sándorné: Fizika 

10. 

14132 

14232 

1376 

1376 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Biológia 

 

Dr. Lénárd Gábor: 

Biológia III. 

Gimnázium 12. évfolyam 

 

16408 

 

kb. 

1300.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Informatika 

Reményi – Siegler –

Takács:  

Irány az ECDL!  

A középszintű érettségi! 

 

16072 

 

kb. 

2000.- 

 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Matematika, 

Fizika, 

Kémia  

Négyjegyű 

függvénytáblázat 

 

15129 

Kb. 1470 

– 

1.930 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Földrajz, történelem középiskolai atlasz, nyelvi szótárak  
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Felnőttoktatás TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 

12. osztály 

Tantárgy Könyv címe Száma Ára Kiadó 

 

Magyar 

Madocsai László: 

Irodalom 12. 

Mohácsi Károly: 

Szöveggyűjtemény 12. 

13400 

KN 0041 

 1200.- 

kb. 1000.- 

Nemzeti TK 

Kiadó 

Krónika Nova 

Kiadó 

 

Történelem 

 

Száray M.: Történelem 

IV. 

 

MK -

1215102 

 

kb. 1300.- 

 

Műszaki Kiadó 

 

Földrajz 

(érettségizőknek) 

Bora Gyula-Nemerkényi 

Antal: 

Magyarország földrajza 

 

15134/1 

 

kb. 1300.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Angol New Headway Pre- 

Intermediate Students 

Book & 

workbook 

OX-

4366700 

OX-

4715874 

 

 

 

- 

 

THIRD 

Edition 

 

Matematika 

Koller Lászlóné:  

Matematika érettségire 

felkészítő tankönyv 

 

12800 
 

1260,- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

Informatika 

Reményi – Siegler –

Takács:  

Irány az ECDL!  

A középszintű érettségi! 

 

16072 

 

kb. 2000.- 

 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Informatika 

 

Rozgopnyi – Barus 

Ferenc, Dr.Kokas Károly: 

Informatika 

középiksolásoknak 

tankönyv 

 

MS-2151T 

 

1.500,-. 

 

  

Földrajz, történelem középiskolai atlasz, függvénytáblázat, nyelvi szótárak 
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Felnőttoktatás (esti rendszer)  

Szakiskolások középiskolája 

TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 

a 11. évfolyamra 

Tantárgy Könyv címe Száma Ára Kiadó 

Magyar 

irodalom 

Mohácsy Károly: Színes irodalom 

9. 

Mohácsy Károly: Irodalmi 

szöveggyűjtemény 9. 

Mohácsy Károly: Színes irodalom 

10. 

Irodalmi szöveggyűjtemény 10. 

 

KN-0010/2  

KN-0011/2  

KN-0020/2 

KN-0021/2  

 kb. 1.700.- 

kb. 1.000.- 

kb.1.700.- 

kb.995- 

 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Magyar 

nyelvtan 
Magyar nyelv és kommunikáció. 

Tankönyv 9. 

Magyar nyelv és kommunikáció. 

Tankönyv 10. 

FI-501010901 

FI-501011001 

350.- 

350.- Oktatáskutató 

és Fejlesztő 

Intézet 

Történelem Száray Miklós: Történelem 9. a 

négyosztályos gimnáziumok és 

szakközépiskolák számára 

Száray Miklós: Történelem 10. a 

négyosztályos gimnáziumok és 

szakközépiskolák számára 

 

NT 17142; 

 

 

NT 17242; 

 

kb. 1.200.- 

 

 

kb. 1200.- 

 

Oktatáskutató 

és Fejlesztő 

Intézet 

Angol nyelv 

 

 

 

 

Bloggers 1 Coursebook 

Bloggers 1 Workbook 

Bloggers 2 Coursebook 

Bloggers 2 Workbook 

 

NT-

56511/NAT 

NT-

56511/M/NAT 

NT-

56512/NAT  

NT-

56512/M/NAT 

kb1400.- 

kb.990.- 

1570 Ft 

1010 Ft 
Oktatáskutató 

és Fejlesztő 

Intézet 

Matematika 

 

 

 

 

 

Sokszínű matematika 9. 

 Sokszínű matematika 10. 

 

MS-2309 

 MS-2310T 

 

kb. 1.800,- 

kb. 1.900,- 

 

Mozaik Kiadó 

Földrajz Földrajz 9. 

Természetföldrajzi környezetünk 

MS-2621 kb. 1300.- Mozaik Kiadó 

Biológia Dr. Lénárd Gábor: Biológia I. 

Gimnázium 10. évfolyam 

16208 kb. 1300.- Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Atlaszok, 

egyéb  

Földrajzi atlasz a középiskolák 

számára,  

Négyjegyű függvénytáblázat  

NT-

81497/NAT 

 

NT-

16129/NAT, 

1590 

kb. 2000.- 

 

kb. 1590.- 

 

 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

 Választott nyelv szótárai 

 

A felsorolt tankönyvek előző évekből származó, azonos című tankönyvek, más kiadóktól 

raktárkészletekből olcsóbban is beszerezhetők. Antikváriumban megvett könyveknél 

figyeljenek, hogy a kiadás éve 2004 utáni legyen!  

http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/KN00148351
http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/KN00149296
http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/KN00155481
http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/NT00153302
http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/NT00153302
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Felnőttoktatás (esti rendszer) 

Szakiskolások középiskolája 

TANKÖNYVEK JEGYZÉKE 

a 12. évfolyamban 

Tantárgy 

 
Könyv címe Száma Ára Kiadó 

Magyar 

irodalom 

Mohácsy Károly: Színes 

irodalom 11.;  

Mohácsy Károly: Irodalmi 

szöveggyűjtemény 11; 

Mohácsy Károly-Vasy Géza: 

Színes irodalom 12. 

Mohácsy Károly-Vasy Géza: 

Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 

KN0030/2 

KN0031/2 

 

KN0040/1 

 

KN 0041 

 

kb. 1.800.- 

kb. 1.200.-

kb.1.600.- 

kb. 1.000.- 

Oktatáskutató 

és Fejlesztő 

Intézet 

 

Magyar 

nyelvtan 

Magyar nyelv tankönyv 11. FI-501011101 

600.- 

Oktatáskutató 

és Fejlesztő 

Intézet 

 

Történelem 

Száray Miklós:  

Történelem 11. a négyosztályos 

gimnáziumok és a 

szakközépiskolák számára 

Száray M.: Történelem IV. 

 

NT - 17342 

 

 

 

NT -14425/1 

kb. 1110.- 

 

 

 

kb. 1.470.- 

 

 

Oktatáskutató 

és Fejlesztő 

Intézet 

 

 

Földrajz 

 

Bora Gyula-Nemerkényi Antal: 

Magyarország földrajza 

 

 

NT-16134 

 

kb. 1.700.- 

Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 Probáld Ferenc: Regionális 

földrajz 

15136/2 kb. 1300.- Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

Biológia Dr. Lénárd Gábor: Biológia II. 

Gimnázium 11. évfolyam 

16308 kb. 1300.- Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 Dr. Lénárd Gábor: Biológia III. 

Gimnázium 12. évfolyam 

16408 kb. 1300.- Nemzeti 

Tankönyvkiadó 

 

 

 

 

Angol 

 

Bloggers 3 Coursebook 

Bloggers 3 Workbook 

Your Exam Success. 

Coursebook 

Your Exam Success. Workbook. 

CD melléklettel 

NT-56513/NAT 

NT-

56513/M/NAT 

NT-56506/NAT 

NT-

56506/M/NAT   

 

1570.- 

 

1010.-

kb.2230.- 

1430.- 

 

Oktatáskutató 

és Fejlesztő 

Intézet 

Matematika 
Sokszínű matematika 11. 

Sokszínű matematika 12. 

MS-2311 

MS-2312 

kb. 1600,- 

kb. 1.800,- 
Mozaik Kiadó 

 

Középiskolai földrajz atlasz, Középiskolai történelem atlasz (amiben van kronológia), 

Négyjegyű függvénytáblázat, A választott nyelv szótárai pl.: angol-magyar, magyar-

angol 

 

A felsorolt tankönyvek előző évekből származó, azonos című tankönyvek, más kiadóktól 

raktárkészletekből olcsóbban is beszerezhetők.  

Antikváriumban megvett könyveknél figyeljenek, hogy a kiadás éve 2004 utáni legyen! 

http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/NT00153099
http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/NT00153099
http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/NT00153106
http://www.kir.hu/kir_tkv_jegyzek/Search/Details/NT00153106
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15. Tantárgyi kulcskompetenciák 
 

Kulcskompetenciák, kompetenciafejlesztés 

Anyanyelvi kommunikáció 

A tanuló alkalmazza hétköznapi kommunikációs helyzetekben a különféle beszédműfajok 

kommunikációs technikáit. Beszélgetés, vita során képes mások álláspontjának értelmezésére, 

saját véleménye megosztására, megvédésére vagy korrekciójára. Önállóan olvas és megért 

nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, ismeretterjesztő, publicisztikai szövegeket. 

Képes különböző műfajú és rendeltetésű szóbeli és írásbeli szövegek szerkezetének, 

jelentésrétegeinek feltárására és értelmezésére. Szabatosan használja a választott 

szakmacsoport tanult szakszókincsét. Kritikus és kreatív módon vesz részt az 

infokommunikációs társadalom műfajainak megfelelő információszerzésben és 

információátadásban. Képes szövegalkotásra a társadalmi (közösségi) élet minden fontos 

területén a papíralapú és az elektronikus műfajokban. Törekszik a nagyobb anyaggyűjtést, 

önálló munkát igénylő szövegek alkotására. Törekszik a normakövető helyesírásra, képes az 

önálló kézikönyv-használatra. Képes nem verbális természetű információk adekvát verbális 

leírására, értelmezésére.  

 

Idegen nyelvi kommunikáció 

A tanuló képes tudatos nyelvtanulóként tanulni a nyelvet. Képes nyelvtudását önállóan 

fenntartani és fejleszteni. Képes az idegen nyelvet saját céljaira is felhasználni utazásai, 

tanulmányai során. Megérti a fontosabb információkat a világos, mindennapi szövegekben. 

Önállóan elboldogul a legtöbb olyan helyzetben, amely a nyelvterületre történő utazás során 

adódik. Egyszerű, összefüggő szöveget tud alkotni ismert vagy az érdeklődési körébe tartozó 

témában. Le tudja írni az élményeit, a különböző eseményeket, az érzéseit, reményeit és 

törekvéseit, továbbá röviden meg tudja indokolni a különböző álláspontokat és terveket. 

 

Matematikai kompetencia 

A tanuló követni és értékelni tudja az érvek láncolatát, matematikai úton képes indokolni az 

eredményeket. Kialakul az absztrakciós, analizáló és szintetizáló képessége. Megérti a 

matematikai bizonyítást, képes a matematikai szakkifejezéseket szabatosan használni, 

biztonsággal alkalmazza a megfelelő segédeszközöket. Képes megérteni egyes természeti és 

társadalmi-gazdasági folyamatokra alkalmazott matematikai modelleket, és ezt tudja 

alkalmazni a jelenségek megértésében, a problémák megoldásában a mindennapi élet 
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különböző területein is. Felismeri a matematikai műveltség szerepét és fontosságát a valós 

tények feltárásában, más tudományokban és a mindennapi gyakorlatban is. 

 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A tanuló ismereteinek segítségével, a megfelelő módszerek felhasználásával képes leírni és 

magyarázni a természet jelenségeit és folyamatait. A technikai fejlődés fontosságának 

felismerése mellett belátja az alkalmazott technikák és technológiák előnyeit, korlátait és 

kockázatait. Képes meghatározott szempontoknak megfelelően megtervezni és végrehajtani 

megfigyeléseket, kísérleteket, és azok eredményeiből reális és helyes következtetéseket 

levonni. A tanuló képes mozgósítani és alkalmazni természettudományos és műszaki 

műveltségét a tanulásban a választott szakma elsajátítása során és a hétköznapi életben 

felmerülő problémák megoldásában. Belátja a fenntarthatóságot középpontba állító környezeti 

szemlélet fontosságát, képes és akar cselekedni ennek megvalósulása érdekében. Egyre 

jobban megérti a lokális folyamatok és döntések egyes regionális és globális 

következményeit. 

 

Digitális kompetencia 

A szakközépiskolában a tanuló képes a számítógép nyújtotta lehetőségek (pl. 

szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentációkészítés) igényes, esztétikus, önálló 

alkalmazására a tanulásban és a mindennapi életben. Nyitott és motivált az IKT nyújtotta 

lehetőségek kihasználásában. Gyakorlottan kapcsolódik be az információmegosztásba, képes 

részt venni az érdeklődési körének, választott szakterületének megfelelő együttműködő 

hálózatokban. Felismeri és ki is használja az IKT nyújtotta lehetőségeket a kreativitást és 

innovációt igénylő feladatok, problémák megoldásában saját szakterületéhez kapcsolódóan. A 

tanulóban kialakul az IKT alkalmazásához kapcsolódó helyes magtartatás, elfogadja a 

kommunikáció és az információfelhasználás etikai elveit. Felismeri az IKT interaktív 

használatához kapcsolódó veszélyeket, tudatosan törekszik ezek mérséklésére. Ismeri a 

szerzői jogból és a szoftvertulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi elveket, 

figyelembe veszi ezeket a digitális tartalmak felhasználása során. 

 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanuló nyitott a személyek és kultúrák közötti párbeszédre. Él a véleménynyilvánítás 

lehetőségével a közösségét, a társadalmat érintő kérdésekben. Képes érveit megfogalmazni és 

vitahelyzetben is kulturáltan kifejezni, meghallgatni és elfogadni mások véleményét. 

Figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és 

empátiával fordul feléjük. Képes helyes döntéseket hozni, illetve segítséget elfogadni 
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konfliktushelyzetekben. Képes a stressz és a frusztráció megfelelő kezelésére. Tudatosan 

készül a munka világához kapcsolódó döntéshelyzetek megismerésére. Igyekszik a társadalmi 

folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását felhasználva aktívan részt 

venni az őt érintő közügyekben. Nyitott és érdeklődő a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránt, képes a különböző szinteken hozott döntések kritikus és kreatív elemzésére. 

Pozitív attitűdje alakul ki az emberi jogok teljes körű tisztelete, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartása iránt, törekszik a személyes 

előítéletek leküzdésére, képes a kompromisszumra. Kialakul a reális alapokon és ismereteken 

nyugvó nemzeti identitástudata, a hazához, illetve az Európához való kötődése.  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A tanuló képes csoportos munkavégzésben részt venni, a közös feladatok, az iskolai élethez 

kapcsolódó problémák megoldása során képes a munka megtervezésére és irányítására, társai 

vezetésére. Együttműködik társaival, igényli és képes a feladatmegoldást segítő információk 

megosztására. Vannak elképzelései az egyén társadalmi-gazdasági feladataival, 

boldogulásával kapcsolatban. Nyitott a gazdaság működéséhez, az egyén gazdasági 

szerepéhez (pl. vállalkozás) kapcsolódó témák iránt, egyre reálisabb elképzelései vannak saját 

jövőjét illetően. Érdeklődik a választott szakterületéhez kapcsolódó gazdasági kérdések iránt, 

és képes ezzel kapcsolatos elképzeléseket megfogalmazni. A pénz, a gazdaság, a 

vállalkozások világához kapcsolódó témákról szóló vitákban képes ismereteit felhasználva 

érvelni. Nyitott és érdeklődő a mindennapi életét és választott szakterületét érintő pénzügyi és 

jogi kérdések iránt. Mind reálisabban méri fel tevékenysége kockázatait, adott esetben képes 

ezek vállalására. Problémamegoldó tevékenységét egyre inkább a függetlenség, a kreativitás 

és az innováció jellemzi. 

 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A tanuló felismeri, hogy a művészetek érzelmi, gondolati, erkölcsi, esztétikai élmények, a 

tapasztalatszerzés forrásai. Tudatosul benne a helyi, a nemzeti, az európai és az egyetemes 

kulturális örökség jelentősége. Megérti az európai országok, nemzetek és a kisebbségek 

kulturális sokféleségét, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepét. Nyitott 

műalkotások befogadására, képes a koncertélmények, színházi előadások, filmek és 

képzőművészeti események életkorának megfelelő szintű értelmezésére. Képes makettek, 

modellek konstruálására, belső terek különböző funkciókra történő önálló átrendezésére. 

Hajlandó kísérletezni új technikákkal, módszerekkel és anyagokkal. 
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A hatékony, önálló tanulás 

A tanuló rendelkezik a hatékony tanuláshoz szükséges alapvető készségekkel, azaz 

eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanulási folyamatban 

sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket.  

Képes kitartóan tanulni, a figyelmét összpontosítani, képes saját tanulását megszervezni 

egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony 

gazdálkodást is. Képes a figyelem és a motiváció folyamatos fenntartására, elég magabiztos az 

önálló tanuláshoz. A tanulás iránti attitűdje pozitív, ismeri és érti saját tanulási stratégiáit, 

felismeri szükségleteit és lehetőségeit, készségeinek erős és gyenge pontjait, valamint képes 

megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. 

Képes arra, hogy saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, 

információt, támogatást kérjen.  

 

Fejlesztési területek – nevelési célok  

Az erkölcsi nevelés 

A tanulóban kialakul a kötelességtudat, érti egyéni és közösségi (társadalmi) felelősségének 

jelentőségét. Felismeri, hogy az egyes törvények és társadalmi egyezségek általában azért 

érvényesek, mert saját magunk által választott etikai elvek követésén alapszanak. Megérti és 

belátja a normakövetés társadalmi jelentőségét és a normaszegés következményeit. Ismer 

közösségi egyezségeket és normákat, képes egy-egy közösség etikai elveinek felismerésére és 

a különböző kultúrák etikai elveinek összevetésére. Érti az etikai elvek, a normák és a törvények 

kapcsolódását. Képes értékkonfliktusok felismerésére, ismer eseteket, példákat 

értékkonfliktusok kezelésére. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Megnevez és felismer magyar történelmi személyiségeket, feltalálókat, tudósokat, művészeket, 

sportolókat, tudatosul benne munkásságuk (egyetemes) jelentősége. Ismeri a szakmája 

fejlődésével kapcsolatos fontosabb magyar találmányokat, a szakmájában ismert kiemelkedő 

magyar személyiségeket. Tisztában van nemzeti ünnepeink jelentőségével, kontextusával, 

hagyományaival. Részt vesz a nemzettel, a hazával való érzelmi azonosulást erősítő 

tevékenységekben. Ismeri a népi hagyományokon és vallási gyökereken alapuló éves 

ünnepkört, van tapasztalata ezekhez kötődő szokásokról. Ismeri lakóhelye és iskolája 

környékének természeti és kulturális örökségét, tisztában van a helytörténeti események főbb 

állomásaival. Ismer az UNESCO kulturális örökség kincséhez és a magyar örökséghez tartozó 

kiemelkedő jelentőségű hazai természeti és kulturális értékeket. Tájegységekhez kötve is ismer 
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hungarikumokat. A hagyományos (népi) életmód, szokások megismerésén keresztül értékeli 

ezek fenntarthatósággal kapcsolatos szerepét. Ismeri a nemzeti kultúrák jelentőségét, tiszteli a 

különböző népek és kultúrák hagyományait.  

 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A tanuló érti az egyén felelősségét a közösség fenntartásában és a normakövetésben. Ismeri 

alapvető állampolgári jogait és kötelességeit. Ismeri a normaszegések társadalmi jelentőségét, 

képes az antidemokratikus eljárások, a korrupció és a hatalmi visszaélések veszélyével 

kapcsolatban érvelni. Ismer a demokratikus jogok fenntartásáért küzdő szervezeteket, és tud 

példát hozni az ENSZ és az Európai Unió ezzel kapcsolatos tevékenységére. Gyakorolja jogait 

és kötelességeit szűkebb környezetében, ismeri és tiszteli szűkebb közösségei tagjait, törekszik 

a jó együttműködésre az együttélésben. Képes a helyi közösségekkel való együttműködésre, 

ismeri a civil szervezetek működési formáit és lehetőségeit.  

 

Önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése 

A tanulóban tudatosul, hogy számos olyan mindennapi élethelyzet van, ahol az ember 

személyisége alapvető befolyással bír céljai elérésére, a társas kapcsolatai alakítására, feladatai 

elvégzésére. Tisztában van a társas kapcsolatok építésének lényegével, és az emberi 

együttműködés lehetőségeivel. Rendelkezik a harmonikus (társas) kapcsolatok kialakításához 

megfelelő ismeretekkel, készségekkel, empátiával; ez jellemzi a tőle különböző embertársaival 

való kapcsolatát is. Tud különbséget tenni az ideális és a reális énkép között és tisztában van 

azzal, hogyan befolyásolhatja a társas környezet az önmagáról alkotott képet. Felismeri a 

normakövetés szerepét, fontosságát. 

 

A családi életre nevelés 

A tanuló tudatosan készül az örömteli, felelősségteljes párkapcsolatra, a családi életre. Jártas a 

munkaeszközök célszerű, gazdaságos használatában, kialakítja egyéni, eredményes 

munkamódszereit. Megismeri a háztartásban, közvetlen környezetében alkalmazott, felhasznált 

anyagokat (különös tekintettel az egészségkárosító anyagokra). Képes önálló életvitelét, 

önmaga ellátását megszervezni. Képes szükségletei tudatos rendszerezésére, rangsorolására, 

megismeri a takarékosság-takarékoskodás alapvető technikáit. Ismeri a családtervezési 

módszerek alkalmazásának módját, ezek előnyeit és kockázatait, tud ezzel kapcsolatban 

információkat keresni és azokat döntéseiben felhasználni. Tud információkat szerezni a 

szexuális problémákkal kapcsolatban, ugyanakkor képes felismerni egyes információforrások 

veszélyeit. Tudja, hová fordulhat krízishelyzetekben. Képes tájékozódni a gyermekszülést és 

az örökbefogadást érintő kérdésekről. Érti a családnak a társadalomban betöltött szerepét. Érti 
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a családtagok felelősségét a család egységének megtartásában, belátja a szerepek és feladatok 

megosztásának módjait, jelentőségét. Értelmezi a szülői és gyermeki felelősség fogalmát, 

tiszteli a különböző generációk tagjait. 

 

A testi és lelki egészségre nevelés  

A tanuló tudja, hogy környezetünk is hatással van testi és lelki egészségünkre, ezért igényévé 

válik környezetének tisztán tartása, szépítése és a személyes higiéné. Képes egészséges étrend 

összeállítására, ismeri a mennyiségi és minőségi éhezés, valamint az elhízás kockázatait. 

Tájékozott az e témakörben meglévő elemi lakossági szolgáltatásokról, azok használatáról. 

Ismeri a kultúra szerepét a lelki egészség megőrzésében. Képes stresszoldó módszereket 

alkalmazni, választani. Tudatában van annak, hogy életvitelét számos minta alapján, saját 

döntéseinek sorozataként alakítja ki, és hogy ez a folyamat, hatással van testi és lelki 

egészségére. Ismeri az egészségre káros, szenvedélybetegségek kialakulásához vezető élvezeti 

szerek használatának kockázatait, tudatosan tartózkodik ezektől. Ismeri a rizikófaktor fogalmát, 

képes értelmezni erre vonatkozó információkat. Tudja, milyen szakemberek segítenek testi és 

lelki egészségünk megőrzésében és helyreállításában. Tud a gyász szakaszairól és az ilyenkor 

alkalmazható segítő technikákról, ismeri a hospice-szolgáltatás fogalmát. Képes értelmezni a 

gyógyszerekhez tartozó betegtájékoztatót. Ismeri az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés 

módját, képes tájékozódni a betegjogokról és az orvosválasztás lehetőségeiről. Tisztában van a 

védőoltások szerepével, ismeri ezek alapvető hatásmechanizmusát, tud példákat sorolni 

védőoltásokra.  

 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A tanuló felismeri, ha szűkebb vagy tágabb környezetében egyes emberek vagy csoportok 

segítségre szorulnak. Az adott helyzethez és lehetőségeihez mérten kötelességének érzi a 

segítségnyújtást és próbálja ebbe társait is bevonni. Egyes helyzetekben képes felelősséget 

vállalni másokért (társaiért, a környezetében élő rászorultakért), és vállalásaiért helyt is áll. 

Felismeri, hogy a beteg, sérült, fogyatékkal élő embereken egyes helyzetekben kötelessége 

segíteni. Tisztában van az önkéntesség értékével, jelentőségével, formáival. 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A tanuló érti a fenntarthatóság, illetve a fenntartható fejlődés különbözőségeit. Konkrét 

példákon keresztül érti, hogyan függ össze a fenntarthatóság három vetülete (a gazdaságossági, 

a környezeti és a szociális fenntarthatóság) globális problémákkal. Belátja, hogyan vezetett az 

emberiség tevékenysége környezeti problémák kialakulásához, érti ezek kockázatát és látja 

ezzel kapcsolatos felelősségét. Képes fokozatosan megérteni és értelmezni egyes globális 
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problémák és a lokális cselevések, valamint az egyéni életvitel közötti összefüggéseket. A 

tanulóban felelősség ébred abban, hogy saját életvitelével legyen tekintettel a fenntarthatóság 

kritériumaira. Képes a fenntarthatósággal kapcsolatban információkat keresni és értelmezni. 

Érti a nemzetközi összefogás jelentőségét a fenntarthatósággal kapcsolatban. 

 

Pályaorientáció 

Tudatosul a tanulóban, hogy élete során többször pályamódosításra kerülhet sor, ezért is van 

jelentősége a folyamatos tanulásnak, önképzésnek. Megfelelő ismeretekkel rendelkezik 

tervezett szakmájával, hivatásával kapcsolatban, munkaerő-piaci lehetőségeiről, munkavállalói 

szerepéről. Felkészült az álláskeresésre, tisztában van azzal, milyen személyes 

tulajdonságokkal, ismeretekkel, gyakorlatokkal és képességekkel rendelkezik. Érti, hogy ezek 

közül melyek piacképesek, és melyek állnak kapcsolatban az általa kitűzött céllal, illetve, hogy 

a munkáltató érdeklődését melyek keltik fel igazán. Képes önéletrajzot készíteni, vagyis képes 

írásban összegezni céljait, képességeit, végzettségét, felkészültségét és mindazt, amit az 

alkalmazónak egy konkrét állással kapcsolatban nyújtani tud 

 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tanuló rendelkezik ismeretekkel az Euro-övezetről, a valutaforgalomról, a tőzsdeindexről, a 

GDP-ről és ezek hatásairól az ő személyes életében. Törekszik arra, hogy a fejlődési, 

megélhetési, biztonsági, önérvényesítési, társas szükségleteit minél magasabb szinten, 

tartalmasabb életvitelben elégítse ki. Érzékeli az anyagi és a kapcsolati tőke értékét és szerepét 

a társadalomban. Képes eligazodni pénzügyi és közgazdasági fogalmak között. Képes 

információkat keresni és értelmezni különböző egyéni pénzügyi döntésekkel (pl. befektetések, 

hitelek) kapcsolatban. Kellő ismerettel rendelkezik ahhoz, hogy számlát nyisson és azt 

használja. 

 

Médiatudatosságra nevelés 

A tanuló tudatosan választ a tanulását, művelődését és szórakozását segítő médiumok között. 

Képes a média által alkalmazott figyelemfelkeltő eszközöket, képi és hangzó 

kifejezőeszközöket értelmezni, médiatartalmakat használni, megfelelő kommunikációs 

stratégiával rendelkezik a nem kívánatos tartalmak elhárítására. 

 

A tanulás tanítása 

A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az olvasott szövegből. 

Képes saját tanulási stílusának, erősségeinek és gyengeségeinek megfelelő tanulási stratégiák 

kialakításával önálló tanulásra. A tanuló ismeri az időmenedzsment jelentőségét, alkalmaz ezt 

segítő technikákat. Képes a különböző információkat különböző formában feldolgozni és 
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rendszerezni, használ tudásmegosztó és tudásépítő platformokat. A tanulás folyamatában 

gyakorolja a szóbeli, az írásbeli és a képi kifejezés különböző formáit. Tud különböző 

természeti és társadalmi jelenségeket megkülönböztetni, összehasonlítani; alkalmazza a 

különböző tantárgyakban szerzett ismereteit ezek értelmezésében. 

 

A kulcskompetenciákra épülő kiemelt feladatok tantárgyanként: 

Osztályfőnöki óra keretében  

A Szakgimnáziumban, a szakközépiskolában és gimnáziumban folyó nevelés-oktatás célja, az 

osztályfőnök munkájának kiemelt feladata, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló, 

felelős döntéseken alapuló, folyamatosan fejlődő, megújuló alkotómunkára, a termelési, 

szolgáltatási és más társadalmi értékteremtési folyamatok alakítására, a munkaerőpiac 

elvárásainak teljesítésére, valamint felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Ezen feladatokban a 

kulcskompetenciák használatának gyakoroltatása és a felmerülő konkrét problémák 

megoldásainak kiemelkedő szerepe van. Ezért valamennyi kulcskompetencia fejlesztése részét 

alkotja az osztályfőnök nevelő munkájának. Az osztályközösségének és az osztályba járó 

diákoknak a mindennapi élet során használniuk és gyakorolniuk kell a kompetenciákat. 

A mindennapi életben felmerülő problémák megoldása során fejlődik szociális és állampolgári 

kompetenciájuk. Ennek fejlesztése folyamatosan történik osztályfőnöki órákon, mikor 

folyamatos, kölcsönös, sokoldalú és a legkülönbözőbb témákra kiterjedő kommunikáció folyik 

tanár-diák és diák-diák között. Megtanulják a véleményük kifejtését, érvelést, pontos 

helyzetelemzést, egymás tiszteletben tartását. 

A kommunikációs nevelés célja, hogy a tanulókban kialakuljon a különféle beszédműfajok 

felfogásának és alkalmazásának, a konfliktusok felismerésének és megítélésének képessége. 

Alakuljon ki a helyes és kreatív nyelvhasználat a társadalmi és kulturális tevékenységek során, 

a munkában, a családi életben és a szabadidős tevékenységekben. Ezzel fejlődik anyanyelvi 

kompetenciájuk, megtanulják, hogy a különböző szituációkban hogyan fejezzék ki magukat, 

hogyan találják meg a helyzet által követelt legcélravezetőbb nyelvi megoldásokat. A tanuló 

rendelkezzen azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben kommunikálni 

tudjon.   

Valamennyi évfolyam osztályfőnöki tantervében szerepel az alapvető etika és a demokrácia, 

közélet témakör. Célunk, hogy az alapvető etikai normák, a társadalmi együttélés szabályai 

valamint a demokratikus gondolkodás és a konfliktusok és a problémák demokratikus 

eszközökkel történő megoldása készséggé, sőt szükségletté váljon az egyén számára. Miután 

ezeket a készségeket az iskolai élet minden színterén gyakorolják diákjaink, az osztályfőnöki 

órák feladata a felismert és megtanult tevékenységformák és értékek tudatosítása. Ily módon, 

ezeken az órákon fejlesztjük szociális és állampolgári kompetenciákat. 
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Minden évben legalább egy alkalommal az osztályok osztálykirándulást szerveznek 

osztályfőnökeikkel. A kirándulások szervezésében és lebonyolításában a diákok fontos feladatot 

vállalnak. Részt vesznek a szervezésben, a megfelelő helyszín kiválasztásában, előzetesen 

felkészülnek az adott térség látnivalóira, ismerkednek az adott táj történelmével, élővilágával, 

népművészetével. Így fejlődik kezdeményezőképességük, hon és népismeretük, esztétikai és 

művészeti tudatosságuk. Ez utóbbi célt szolgálja az is, hogy osztályaink minden tanévben 

meglátogatnak aktuális kiállításokat, megtekintenek színházi előadásokat, meghallgatnak 

koncerteket. Minden évben részt vesznek tanulói csoportok külföldi kirándulásokon. Ezeken a 

kirándulásokon fejlődik idegen nyelvi kompetenciájuk, hiszen szükségessé válik a tanult idegen 

nyelvek valós élethelyzetekben való használata. 

A mindennapi életben adódó különböző feladatok, a közösen kitűzött célok elérése érdekében 

vállalt és végzett egyéni feladatok fejlesztik matematikai, a digitális valamint a vállalkozói 

kompetenciákat, illetve segít a hatékony önálló tanulás képességeinek a fejlesztésében.  A 

különböző évfolyamokon folyamatosan szerepel az eredményes tanulás és a pályaválasztás, 

pályaorientáció témaköre. A 9. évfolyamon, heti 1 órában kifejezetten tanulásmódszertant is 

tanítanak. Ezeken az órákon, kiemelt fejlesztése folyik a hatékony önálló tanulás, a tanulás 

tanítása, az önismeret fejlesztése kompetenciáknak. Nagy figyelmet fordítanak az énkép és az 

önismeret fejlesztésére, az ezekkel a témákkal kapcsolatos tudatosság erősítésére. Valamennyi 

évfolyam osztályfőnöki tantervének része a viselkedéskultúra fejlesztése. Cél a mindennapi 

együttéléshez nélkülözhetetlen civilizációs szokások kialakítása. Az órák keretében célként 

fogalmazza meg a konfliktusok kezelésének megbeszélését. 

Valamennyi évfolyamon az osztályfőnöki órák tantervének kiemelt anyaga az egészségnevelés 

és a környezeti nevelés. Ezeken az órákon kiemelt feladat az egészséges életmód és a 

környezettudatosság elemeinek megismertetése, az egészséget veszélyeztető tényezők 

megismertetése, olyan mentálhigiéniás technikák gyakoroltatása, amelyek segítségével a 

veszélyek elkerülhetők illetve csökkenthetők. A tanulók rendelkezzenek saját fizikai és mentális 

egészségére vonatkozó ismeretekkel, megértse az egészséges életvitelnek ebben játszott 

meghatározó szerepét. Az egészséges életmódra nevelésben szolgálni kell a tanulók testi, lelki 

és szociális fejlődését, az egészséges életvitel megalapozását. Ezt a holisztikus egészségnevelési 

szemlélet szolgálja a legjobban.  Ezeken az órákon gyakorlatilag valamennyi kulcskompetencia 

fejleszthető és fejlesztendő, de kiemelt figyelmet kap a természettudományos kompetencia, a 

saját test működésének megismertetésével, az egyén és a környezet kölcsönhatásainak 

vizsgálatával. 

A családi életre nevelés kultúrájának célja, hogy megtanítson arra, hogy miként célszerű 

családban élni, milyennek kell lennie annak a közösségnek, amelyben életük nagy részét töltik, 
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mi a felelősségük és kötelességük benne. Az emberi tevékenység mindennapi színtere a család, 

amelyben a gyermek első, közvetlen tapasztalatait szerzi. Ennek vizsgálata adja az elsődleges 

ismereteket a megfelelő életvitel kialakításához. 

Összegezve az osztályfőnök által koordinált nevelőmunka valamennyi kulcskompetenciát 

fejleszti, és minden kiemelt fejlesztési területtel foglalkozik, természetesen összhangban az 

iskolai élet összes színterével, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások teljes körével, 

tiszteletben tartva az életkori sajátosságokat.  

Magyar irodalom  

A magyar irodalom tantárgy tanítása alkalmat kínál valamennyi kulcskompetencia 

fejlesztésére. A kulcskompetenciák fejlesztésének jellege és megvalósítása azonban nem 

egyenlő mértékű. 

 

Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok 

Anyanyelvi kommunikáció Igény az anyanyelv megismerésére, fejlesztésére, 

helyes és kreatív használatára   

Szövegértés - szövegalkotás különféle műfajú 

szövegek segítségével 

Énkép, önismeret – szerepazonosság, empátia 

Hon- és népismeret – a nyelv szerepe a kollektív 

tudat fejlődésében 

Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra – 

művelődéstörténeti és stíluskorszakok nyelvi 

sajátosságainak megfigyelése, értelmezése 

Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés - 

az irodalmi szövegek vitára alkalmas 

helyzeteinek segítségével 

Az eredeti alkotások és fordításaik összevetése 

Könyvtári információkeresés, idézés, 

jegyzetkészítés, helyesírási szótár használata 

Digitális kompetencia  Tájékozódás a világhálón, adatgyűjtés, 

prezentáció készítése irodalmi művek 

elemzésére, értelmezésére 

Web2.0 alkalmazások használata 
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Sulinet SDT irodalom tananyagrendszerének 

ismerete, használata 

IKT, IST, SDT pcs. használata  

Infokommunikációs eszközök használatának 

elsajátítása (pl. aktív tábla) 

Hatékony, önálló tanulás Az egyéni vagy csoportos tanulás megszervezése 

az irodalmi művek megismerése és elemzése 

során (csoportmunka, fórum, vita) 

Az információ megosztásának képessége a 

szövegértelmezésben, műelemzésben 

Reflektív tanulási szokások kialakítása 

Memoritertanulási stratégiák fejlesztése 

Szociális kompetencia Konfliktusok felismerése és elemzése, 

értelmezése az irodalmi alkotásokban 

Együttműködés és vitakultúra fejlesztését 

szolgáló feladatok alkalmazása 

Egyén és közösség viszonyának felismerése, 

értelmezése az irodalmi művek segítségével 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia 

Az egyéni és csapatmunkában (pl. 

projektfeladat) történő munkavégzés 

modellezése 

A tervezés, szervezés és megvalósítás hármas 

folyamatának életszerű helyzetekben történő 

alkalmazása (kockázatvállalás, tapasztalatok 

értékelése) az irodalmi művek elemzésére 

kialakított munkaformákban 

Esztétikai- művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Az irodalmi és művészeti korszakok esztétikai 

elveinek és értékeinek megismerése, 

rendszerezése, értelmezése 

A médiális folyamatok esztétikai sajátosságainak 

felismerése, értékelés (pl. irodalom filmen) 

Ízlés – közízlés - esztétikum megjelenése az 

irodalmi szövegekben    



 

1321 

 

Modern és kortárs művészeti, esztétikai 

kifejezőeszközök felismerése, értelmezése 

(stílusgyakorlatok az irodalomórán) 

Az irodalom határterületeivel való 

együttműködést biztosító alkotások elemzése 

(irodalom-film, irodalom- 

színház, irodalom-képzőművészet, irodalom-

zene)  

Idegen nyelvi kommunikáció Az irodalmi művek eredeti és fordításnyelvi 

változatainak összevetése elsősorban lírai 

szövegek vagy műrészletek segítségével 

Matematikai kompetencia A logikus, analitikus gondolkodásmód fejlesztése 

az irodalmi és művelődéstörténeti korszakok, 

műnem-műfaj kérdések és a poétikai eszközök 

felismerésében, értelmezésében 

A logikus érvelés folyamatának megismerése és 

alkalmazása a szóbeli és írásbeli 

szövegalkotásban   

Rendszerező táblázatok, modellek, struktúrák 

alkalmazása a szövegértelmezésben és 

szövegalkotásban (pl. szereplők-

szereplőcsoportok viszonya, jellemfejlődés, ok-

okozati viszonyok) 

Természettudományos kompetencia A kronologikus irodalmi és művelődéstörténeti 

ill. stíluskorszakok tudományos hátterének 

elemzése, értelmezése, csatolása a művészeti, 

esztétikai kapcsolópontokhoz (pl. Felvilágosodás 

–Descartes - Racionalizmus stb.) 

Etikai kérdések értelmezése a tudományos 

fejlődés és az emberi tényező kölcsönhatásában 

(pl. utópia-ellenutópia)  

 

Kulcskompetenciák és fejlesztési területek egymásba fonódnak, egymást feltételezik és 

kiegészítik.  
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Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése egyszerre cél és eszköz az irodalom tantárgy tanítása 

során. A 4 évfolyamos képzésre kialakított helyi tanterv kronológiai, műnemi, műfaji felosztása 

lehetőséget kínál arra, hogy a tőle elválaszthatatlan anyanyelvi kompetencia fejlesztésére mód 

nyíljon. Az egyes tananyagelemek (irodalmi művek) megértése, elemzése alapvetően 

kommunikációs feladat. Ennek megfelelően a szövegértés, szövegalkotási feladatok az 

anyanyelvi kompetenciafejlesztés szempontjai szerint alakulnak. 

A digitális kompetencia fejlesztése az iskolai és házi infokommunikációs eszközök használatán 

alapul. Az elmúlt években részben befejeződött tartalomfejlesztési programok nyújtotta 

lehetőségeket a tanórán és a tanórán kívüli tanítási és tanulási folyamatban egyaránt ki lehet 

használni. Az SDT és a hozzá tartozó programcsomag az egyéni, csoport- és projektmunkák 

lehetőségét is megteremti. A Web 2.0 és a Wiki rendszerek, ill. oktatási keretrendszerek (pl. 

Think.com) használata az ismeretek és képességek fejlesztésére egyaránt alkalmas, ennek 

megfelelően használata ajánlott. 

Hatékony, önálló tanulást biztosító kompetenciafejlesztés a hagyományos és digitális 

taneszközök használatával egyaránt elérhető. Az irodalomórák munkaformáinak 

megválasztásában a tananyag specialitásait figyelembe véve az egyéni, pár és csoportmunka, 

vitafórumok és projektfeladatok használata az eddigi gyakorlatnak megfelelően tovább folyik. 

Az infokommunikációs eszközök segítségével kitágult tanulási és tanítási tér (pl. virtuális 

osztályterem) kihasználására a helyi tantervben szereplő tananyagelemek alapján kerül sor.  

A szociális kompetencia fejlesztése összetett feladat. Az irodalmi művek elemző értelmezésében 

az egyén és közösség viszonyának felismerése, értelmezése túl az adott jelenség társadalmi és 

kulturális szerepén az egyén önmegértésének lehetőségét is biztosítja, ezért a beszélgetések, 

viták ennek szolgálatában is állnak. Az irodalmi művek megértése a különböző nézőpontok 

megismerésével és elfogadásával biztosítható, amelyet az együttműködés, a személyes 

előítéletek leküzdése és a kompromisszumra való törekvés jellemez. 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia fejlesztésére kialakított feladatok az 

elemző készség és a hatékony kommunikáció együttesére épülnek. Az egyéni, páros és 

csapatmunkában (pl. projektfeladat) történő munkavégzés a tananyagelemek bármelyikének 

feldolgozására alkalmas. A munkaforma kiválasztásakor a tervezés, szervezés és megvalósítás 

összehangolására kell törekedni. 

Az esztétikai- művészeti tudatosság és kifejezőképesség leghatékonyabban a műalkotások 

elemző értelmezése során fejleszthető. E folyamatban központi szerepet kap a saját nézőpont 

összevetése mások véleményével, a nyitottság, az érdeklődés és a kreativitás. A tevékenységek 

célja, hogy a tanulók  
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a művészi és hétköznapi esztétikum párhuzamba állításával jobban eligazodjanak a világban 

és a civilizáció történetének egyes szakaszait megismerve a kulturális örökség hordozóivá 

váljanak. 

Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztésének lehetősége az irodalomtanításban, hogy a 

műalkotások eredeti nyelvi világával is megismerkedjenek a tanulók, majd ezeket összevetve a 

fordítással/sokkal az irodalmi szövegek összehasonlításával és elemzésével az egyes nemzeti 

kultúrák elemeit is megismerjék.   

A matematikai kompetencia fejlesztése elsősorban az elemző, értelmező, rendszerező tanítási 

és tanulási folyamatban lehet eredményes. Ennek megfelelően pl. a korszakbevezetők, 

szövegelemzési gyakorlatok során a logikus gondolkodás és rendszerező modellek, vázlatok, 

ábrák, diagramok, folyamatábrák felhasználásával alakítható kompetenciafejlesztési 

feladatsor. A vizsgára való felkészülés elengedhetetlen feltétele a rendszerező összefoglalás, 

így a helyi tantervben rögzített kisérettségi, ill. a kétszintű érettségire való elkészülés 

szolgálatába állítható a fejlesztés. 

A természettudományos kompetencia fejlesztése közvetetten valósul meg az 

irodalomtanításban. A kronologikus rendszer vagy a műnemi-műfaji tematika azonban az 

európai nézőpontú művelődéstörténeti és kulturális korszakolás elemeinek figyelembevételével 

megkerülhetetlenül foglalkozik a társtudományok adott jelenségrendszerével. Az irodalmi és 

művészeti korszakok bevezetőiben, ill. olyan korok világának tanulmányozásakor, ahol a 

természettudományos ismeretek írott szövegei még nem váltak el a klasszikusan vett 

szépirodalomtól (pl. ókor) az ismeretek lényegi elemi tárgyalásra kerülnek, alakjai a tananyag 

lényeges elemit képezik. Másrészt a természettudományos gondolkodás ismeretei nélkül 

bizonyos irodalmi alkotások értelmezése bizonytalanná válhat, így a kereszthivatkozások 

biztosítása kötelező feladata a tanító tanárnak (pl. Felvilágosodás – Pascal, Descartes 

módszere stb.). Ennek megfelelően a többi tantárggyal, tudományterülettel való együttműködés 

alapfeltétel.  

 

Az anyanyelvi oktatás alkalmat kínál valamennyi kulcskompetencia fejlesztésére. 

Az anyanyelvi műveltség azért is olyan fontos feladata az oktatásnak, mivel a diákok ezen a 

nyelven sajátítják el a tananyagot, a szövegértés segítségével kerül sor az információk 

feldolgozására és rendszerezésére. 

A fent említett kompetenciákat és azok fejlesztését erősen befolyásolja a tanulói közösség 

kulturális igénye. Köztudott, hogy az ifjúság körében a zenének és a filmművészetnek komoly 

hatása van. Természetes , hogy a jó iskola él ezen művészeti ágak nyújtotta kulturális 

lehetőségekkel. A diákok egy része súlyos kulturális hátránnyal rendelkezik, ehhez társul még 
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a szegénység és az élményhiány. Gyakran ezek a hiányosságok esetleg közömbösséggel 

társulnak. Mindezeket a gondokat az iskola igyekszik a meglévő lehetőségeivel kompenzálni. 

Éppen ezért az érzelmi élet gazdagítása, valamint a személyiségfejlesztés meghatározó szerepet 

tölt be.  

Az irodalmi műveltség elsajátítása közben a diákok megismerkednek olyan élethelyzetekkel, 

erkölcsi problémákkal és speciális magatartásformákkal, amelyeket saját életükben is 

alkalmazhatnak. 

Az integrált oktatás kapcsán megtanulhatják megérteni, és tolerálni az őket körülvevő diákok 

másságát, megtanulhatják a helyes viselkedési mechanizmusokat, de sok esetben saját 

nehézségeiket is vállalniuk kell. 

A tanulási nehézségekkel küzdő diákokat rá kell tudni vezetni a helyes útra, hogy a számukra 

nyújtott felmentésekkel éljenek. Ahhoz, hogy az iskola a diszlexiás tanulókat fejleszteni tudja, 

igen nagy szükség van az érintett tanuló hatékony közreműködésére és a szülő sikeres 

támogatására.  

A diszlexia olyan tünet együttes, amely lehet veleszületett betegség, de kialakulhat konfliktussal 

terhelt családban, ahol a gyermeket sokk éri. A diszlexia olvasási nehézséget jelent, melynek 

során a tanuló igen nehezen, és gyakran rengeteg hibával tanul meg olvasni. Ez a probléma 

főleg a tanulási fázisban okoz nehézségeket. Mivel ezek a gondok megértési deficittel is 

párosulnak, ezért a diákot általában nem ajánlatos felolvasásra felkérni, mert ez számára igen 

nagy gondot jelent. Az érettségi vizsgán a diák és szülője előzetesen kérheti, hogy számára a 

feladatot a felügyelő tanár olvassa fel, ezzel is elősegítve annak megértését. 

Nagyobb gondot okoz a diszgráfia, amely írásbeli nehézséget takar. Ez a tünetegyüttes 

rendkívül sokszínű. A diák írásképe a szépírástól a „hierogrifákig” terjedhet, de nem ez az igazi 

gond. Erre a hiánytünetre jellemző a betűkihagyás, hangzóátvetés, toldalékelhagyás, 

mássalhangzótörvények figyelmen kívül hagyása, helyesírási hibák tömkelege, stb. Az ilyen diák 

nem képes az érettségi vizsgán szöveget szerkeszteni, fogalmazni. Az ilyen gondokkal küszködő 

diákoknak egy szakértői bizottság előtt kell számot adniuk „tudásukról” . A nevelési tanácsadó 

szakértői bizottsága szakvéleményt állít ki, melynek figyelembe vételével az iskola igazgatója 

állít ki felmentést a tanuló számára, melynek értelmében a diákot felmenti az írásbeli 

számonkérés alól, és helyette szóbeli vizsgát engedélyez. Ezeket az engedélyeket három 

évenként meg kell újítani. A felmentés manipulálása miatt nem lehet a 12. évfolyamon már 

diszlexiás felmentést kérni, ha nincs előzménye a tünetegyüttesnek, nem adják meg a felmentést.  

Mivel a diszlexia nem magányos tünet, előfordul, hogy a helyzetet bonyolítja még egy 

beszédhiba /dadogás, raccsolás, szájzár stb./, amely a vizsgázó feleletét kissé megnyújthatja. 

Ezek a hiánybetegségek nem csak a magyartanárnak okoznak gondot, hanem valamennyi tanár 
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szembe kerül ezzel a nehézséggel. Speciális, jól képzett szakemberekre van szükség, az ilyen 

problémák megoldásában. A rátermett kollégák továbbképzését az iskolának biztosítania kell, 

hogy az iskola naprakész felkészültséggel rendelkezzen. 

 

Magyar nyelvtan  

Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok 

Anyanyelvi kommunikáció Igény az anyanyelv megismerésére, 

használatára, fejlesztésére 

Szövegértés- szövegalkotás 

Helyes és kreatív nyelvhasználat  

Énkép, önismeret 

Hon- és népismeret 

Együttműködés a történelem, társadalmi 

ismeretek, idegen nyelv tantárgyakkal 

Digitális kompetencia  Tájékozódás a világhálón 

A digitális feladatok elvégzésében való 

jártasság  

SDT megismertetése, használatában való 

jártasság 

Új feladatok létrehozásának készsége 

Kreativitás 

Együttműködés az informatika tantárggyal 

Hatékony, önálló tanulás Kitartó tanulás 

Az egyéni vagy csoportos tanulás megszervezése 

Az idővel és információval való hatékony 

gazdálkodás 

A szükségletek és lehetőségek felismerése 

A tanulás folyamatának ismerete: új ismeretek 

szerzése, feldolgozása, beépítése és útmutatások 

keresése, alkalmazása 

Motiváció, magabiztosság 

Szociális kompetencia Közösségi beilleszkedés 

Harmonikus életvitel  

Hatékony együttműködés másokkal 
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Együttműködés az etika tantárggyal 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói 

kompetencia 

A tágabb környezet megismerése 

Képesség a lehetőségek megragadására 

Tudás, kreativitás, újításra való beállítódás  

Kockázatvállalás 

Tervek készítése és végrehajtása 

Esztétikai- művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség 

Esztétikai megismerés, ill. elképzelések, 

élmények és érzések kreatív kifejezésének 

fontosságát elismerni 

A tradicionális művészetek nyelvének ismerete, 

használata 

A média nyelvének ismerete, használata 

Modern művészeti kifejezőeszközök ismerete, 

használata 

Együttműködés az irodalom, ének-zene, tánc-

dráma, rajz és vizuális kultúra, média 

tantárgyakkal 

Idegen nyelvi kommunikáció Más kultúrák megértése 

Nyelvi különbözőségek és egyezések 

megismerése, felismerése 

Igény más nyelvek megismerésére 

Matematikai kompetencia Nyelvi folyamatok és tevékenységek fontossága 

Modellek, struktúrák alkalmazása, ill. ezek 

alkalmazására való törekvés 

Természettudományos kompetencia Az emberi tevékenység okozta változások 

megértése 

A fenntartható fejlődés formálásáért viselt 

egyéni és közösségi felelősség 

 

A magyar nyelv tantárgy tanítása során valamennyi kompetencia fejleszthető, habár nem 

egyenlő mértékben. Leginkább az anyanyelvi kommunikáció, valamint az irodalom tantárggyal 

való koncentráció miatt az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

kompetenciáinak fejlesztésére alkalmas. A fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények 

megfelelő kifejezése és értelmezése szóbeli és írásbeli formában az anyanyelvi kompetencia 

lényege. Ugyanakkor magában foglalja a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és 
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kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és 

a szabadidős tevékenységekben. Mindez az anyanyelv elsajátításának eredménye, ami egy 

folyamat. Természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességének fejlődéséhez. A 

megfelelő szókincs, a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismeretét igényli. Mindez a szóbeli 

kapcsolattartás fő típusait, a különféle irodalmi és nem irodalmi szövegeket, a különféle nyelvi 

stílusok fő sajátosságait, a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét jelenti különböző 

helyzetekben. Törekedni kell arra, hogy a tanuló rendelkezzen azzal a képességgel, hogy 

különféle kommunikációs helyzetekben megfelelően kommunikáljon szóban és írásban, 

kommunikációját figyelemmel kísérje, és a helyzetnek megfelelően alakítsa. Szükséges képesség 

megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket; megkeresni, összegyűjteni és 

feldolgozni információkat; különböző segédeszközöket használni; saját szóbeli és írásbeli érveit 

a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni. A pozitív attitűd jelenti 

a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az esztétikai minőség tiszteletét és mások 

megismerésének az igényét. Ehhez fontos tudni a nyelv másokra gyakorolt hatását, a 

társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. 

A magyar nyelv természete, alkalmazása rokon az iskolában tanult idegen nyelvekével a nyelvi 

modellek, panelek miatt. Így a nyelvek tanítása hasonló; ugyanakkor az idegen nyelv nem 

anyanyelv (reflexnyelv) volta miatt eltérések is mutatkoznak. Ezek tudatosítása fontos feladat. 

A tudatos nyelvhasználat, annak igényes volta társadalmi követelmény is. Az idegen nyelvek 

ismeretével, más kultúrák megismerésével a saját kultúránk megismerése iránti igény erősödik 

meg; fejlesztésének akarata a nyelvművelés fontosságában jelentkezik. Az abban való részvétel 

az énkép reális alakulását is segíti. A nemzetbe tartozás, az egyéni és közösségi kötelezettségek, 

feladatok tudatos vállalása visszahat a nyelvhasználat változására. 

Önálló, hatékony tevékenységekkel kell motiválni a tanulókat a nyelvi ismeretek, készségek 

fejlesztésére. Akarniuk kell tanulni, változni és változtatni. A szövegértési és szövegalkotási 

feladatok erre alkalmasak. A tanulók különféle szövegeket (beleértendő a szépirodalmi is) 

értelmeznek. Tudniuk kell ezeket transzformálni. A szövegalkotás terén készülnek jövendő 

társadalmi szerepükre is. Módjukban áll az önkifejezés, ennek fejlesztése.  

A változó világ tudatos megismerésére kiemelten jelenik meg a digitális eszközök tárháza. A 

tömegkommunikáció alkalmazására, alakítására fel kell készülniük a tanulóknak. A tanítási 

módszerek közül kiemelkedik az internet használata. A Sulinet Digitális Tudásbázis meglévő 

anyagai, az önállóan elkészíthető, bővíthető ilyen természetű anyagok mind tanári, mind 

tanulói; akár egyéni, akár páros, akár csoportos, akár frontális tanításra-tanulásra 

alkalmazhatók. 
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A többi tantárggyal való együttműködés alapfeltétel. A tanulókban kell, hogy egyesüljenek azok 

a készségek, képességek, amelyek egy-egy tantárgy tanulásában megjelennek. A magyar nyelv 

gyakorlati  

ismerete, alkalmazása a cél. A kellő ismeretek elsajátításán túl a társadalomban jól 

kommunikáló embereket szeretnénk. Ez egyben elvezet a helyes konfliktuskezeléshez, az egyén 

boldogulásához. 

 

Történelem 

• Szóbeliség erősítése, a vitatkozás – érvelés helyes technikájának elsajátítása; 

• Az információk rendszerezése, feldolgozása megfelelő segédeszközök segítségével. A 

forráskritika alkalmazása; 

• A fenntartható fejlődés koncepciója az emberi múlt tükrében. Egyén és nemzet helye a 

globalizáció világában; 

• Az integráció fontossága, folyamata; 

• A multikulturális világ bemutatása történelmi példákon keresztül; 

• A demokrácia alapelvei, működése és normái. Az egyéni szabadságjogok kérdése; 

• A művészetek kultúraformáló szerepe a történelmi korokban; 

• A magyarság sorsa a Kárpát-medencében és a magyarországi kisebbségek helyzete; 

 

Emberismeret és etika  

Az emberismeret az etika és a pszichológia alapfogalmainak, értelmezési kereteinek 

bemutatásával járul önismeretünk elmélyítéséhez. Betekintést nyújt az embert másokhoz és 

önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába. Segít 

tudatosítani az ember sorsától elválaszthatatlan értékdilemmákat, megismertet az erkölcsi 

vitákban használatos érvelésmódokkal, fejleszti az önálló tájékozódáshoz, a felelős döntéshez, 

a mások álláspontjának megértéséhez szükséges attitűdöket és képességeket. 

 

Kulcskompetenciák Kiemelt fejlesztési feladatok 

A hatékony és az önálló 

tanulás kompetenciái 

 Ismeretszerzés irányított beszélgetésekből, tárgyak, épületek, képek 

közvetlen megfigyeléséből, hallott és olvasott elbeszélő szövegekből, 

filmekből, a tömegkommunikációs eszközökből.  

Ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, statisztikai táblázatokból, 

grafikonokból, diagramokból.  
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Információk gyűjtése adott témához könyvtárban, médiatárban, 

múzeumokban, interneten.  

 Digitális kompetencia   A gyűjtött információk önálló rendszerezése és értelmezése.  

A történelmi múlt rekonstruálása különböző jellegű források alapján.  

Az olvasmányokról lényeget kiemelő, pontos és részletes jegyzetek készítése.  

Előadás önálló jegyzetelése.  

A legfontosabb történelmi, társadalomtudományi kézikönyvek, atlaszok, 

lexikonok ismerete és használata.  

A tanultak felhasználása új feladathelyzetekben. 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

kompetenciái 

 Kérdések önálló megfogalmazása a tárgyalt témával kapcsolatban.  

Társadalmi-történelmi problémák felismerése és megfogalmazása, a tanult 

ismeretek problémaközpontú elrendezése.  

A lényeg kiemelése írott és hallott szövegekből, tételmondat meghatározása, 

szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempont szerint.  

Többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárása.  

Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása.  

   Az információforrások kritikus kezelése. Kérdések megfogalmazása a 

forrás megbízhatóságára, a szerző esetleges elfogultságaira, 

tájékozottságára, rejtett szándékaira stb. vonatkozóan.  

Történelmi-társadalmi adatok, modellek és elbeszélések elemzése a 

bizonyosság, a lehetőség és a valószínűség szempontjából. 

  Szépirodalmi és más fiktív elbeszélések összehasonlítása történelmi 

elbeszélésekkel a narráció módja alapján.  

Szépirodalmi szövegek, filmek stb. vizsgálata a történelmi hitelesség 

szempontjából.  

Történelmi szereplők, társadalmi csoportok, intézmények viselkedésének 

elemzése. Feltevések megfogalmazása az egyének, csoportok és 

intézmények viselkedésének mozgatórugóiról.  

  Önálló vélemény megfogalmazása társadalmi, történelmi eseményekről, 

jelenségekről és személyekről. Érvek gyűjtése a saját vélemény 

alátámasztására. Ellenérvek gyűjtése az ellenvélemények cáfolására.  

Különféle értékrendek összehasonlítása, saját értékek tisztázása. 

Társadalmi-történelmi jelenségek értékelése a saját értékrendnek megfelelő 

szempontok alapján.  
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   Különféle társadalmi-történelmi jelenségek összehasonlítása strukturális 

és funkcionális szempontok alapján.  

Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-történelmi jelenségek 

hátteréről, feltételeiről, közvetlen és mélyebb okairól. Érvek gyűjtése a 

feltevések mellett és ellen. Az érvek kritikai értékelése.  

A megismert jelenségek rendezése okok és okozatok, hasonlóságok és 

különbségek, szándékok és következmények szerint. Vizuális rendezők 

(táblázatok, ábrák) használata. 

Anyanyelvi 

kommunikáció 

 Beszélgetés és vita egy-egy emberismereti, társadalmi, történelmi témáról. 

A tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése. Saját 

vélemény érthető megfogalmazása. Mások véleményének türelmes 

meghallgatása, érvelésének összefoglalása és figyelembevétele.  

A vita során a véleménykülönbségek tisztázása, a saját álláspont 

gazdagítása, továbbfejlesztése mások véleményének figyelembevételével.   

.  Események, történetek elbeszélése emlékezetből élőszóban.  

A különböző információforrások - köztük primer történelmi források - 

elemzéséből levont következtetések, illetve különféle társadalmi-történelmi 

összefüggések szóbeli kifejtése.  

Beszámoló, kiselőadás tartása szépirodalomból, népszerű  

   tudományos irodalomból, történelmi forrásokból származó szövegek, 

valamint sajtótermékek, rádió- és a tévéműsorok alapján.  

Esszé írása történelmi-társadalmi témákról, ennek kapcsán a kérdés világos 

megfogalmazása, bizonyítékok és cáfolatok kifejtése, következtetések 

levonása.  

 

Szociáis és állampolgári 

kompetencia 

  A tanultak elhelyezése az időben a kiemelt időpontokhoz képest.  

Események, jelenségek, tárgyak, személyek stb. időrendbe állítása.  

.   A világtörténet, az európai történelem, a magyar történelem és a 

helytörténet eltérő időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése.  

Az egyes történelmi jelenségek (gazdaság, kultúra, politika stb.) eltérő 

időbeli ritmusának és kölcsönhatásainak elemzése.   

Szociáis és 

állampolgári 

kompetencia 

 Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy  

- további ismereteket szerezzenek a helyi hagyományokról, a lakóhely 
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múltjáról, továbbá a környék, a lakóhely természeti értékeiről, az azokat 

fenyegető veszélyekről és a megóvásukra tett erőfeszítésekről;  

   - további ismereteket szerezzenek a magyar állam és a magyar nép 

történetének fontosabb fordulópontjairól, megismerkedjenek a magyar 

történelem kiemelkedő személyiségeivel;  

- - ismereteket szerezzenek a határon túli magyarok  

     történetéről és kultúrájáról;  

- ismereteket szerezzenek a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek - 

köztük a romák - történetéről;  

- ismereteket szerezzenek a magyarországi zsidóság történetéről;  

   - megismerkedjenek a 20. század nagy hatalmi, társadalmi és 

értékkonfliktusaival;  

- megismerjék néhány jelentős történelmi személyiség átfogó pályaképét;  

- ismereteket szerezzenek a szűkös erőforrásokkal való racionális 

gazdálkodás lehetőségeiről;  

- elemezzék a globális problémák, mindenekelőtt az  

  ökológiai válság és az információs forradalom társadalmi-történelmi 

összefüggéseit;  

- felkészültségüknek megfelelő szinten kommunikációt folytassanak olyan 

témakörökről, mint az emberi elme, az erkölcs, a szexualitás, a mai magyar 

társadalom és gazdaság, a vállalkozás, a munkavállalás, Magyarország és 

az Európai Unió politikai rendszere, az érdekképviseletek,  

- Ugyancsak folytassanak kommunikációt olyan témakörökről, mint 

napjaink nemzetközi konfliktusai, továbbá a demokrácia, az emberi jogok, 

az alapvető szabadságjogok, a fegyveres konfliktusok és a a nemzetközi 

humanitárius jog alkalmazása, továbbá a természeti és az emberek által 

okozott katasztrófák és a humanitárius segítségnyújtás. 

   - szembesüljenek a szabadság és a felelősség emberi dimenzióival a 

magán- és a közélet különböző területein;  

- ismerkedjenek olyan köznapi és kiélezett élethelyzetekkel, konfliktusokkal, 

amelyek rávilágítanak az erkölcsi értékminőségek és az emberi helytállás 

jelentőségére, illetve az azokkal kapcsolatos problémákra.  

- ismerjék az alapvető fogyasztói magatartásmintákat.  

- egy konkrét pédán keresztül tudják értelmezni a reklám és 
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marketinghatások szerepét.  

- váljanak képessé tájékozódni a fogyasztói jogok érvényesítése terén.  

Kezdeményezőképesség 

és a vállalkozói 

kompetencia 

 Legyen alkalmuk a tanulóknak arra, hogy választ keressenek olyan 

kérdésekre, mint a következők.  

- Vannak-e abszolút erkölcsi értékek?  

- Miért kerülhet ellentmondásba erkölcs és jog?  

- Milyen útjai vannak az önmegvalósításnak?  

- Hányféle közösségi identitása lehet egy embernek?  

- Milyen értelemben beszélhetünk ok-okozati viszonyokról a történelemben? 

Van-e történelmi determinizmus? 

   - Haladhat-e kényszerpályán egy ország történelme?  

- Hogyan élhetnek együtt különböző kultúrák, vallások, népek? Milyen 

lehetőségei és akadályai vannak a kultúrák közötti kommunikációnak?  

- - Mi az erőszak szerepe a történelemben?  

   - Hogyan befolyásolja a geopolitikai helyzet egy állam, egy térség 

lehetőségeit?  

- Hogyan változott az állam szerepe a történelemben?  

- Az érdekek vagy az értékek hatása erősebb-e a különböző korok 

társadalmaiban? 

 

Matematika  

 

A kompetencia az ismeretek és attitűdök komplex egysége. A matematikai kompetencia 

hozzásegíti a diákokat az élő és élettelen környezet jelenségeinek és folyamatainak 

megismeréséhez, az összefüggések, kölcsönhatások feltárásához, a természettudományos 

gondolkodás fejlődéséhez. A matematikai kompetencia fejlesztésével alapvető célunk, hogy a 

tanulók alkalmassá váljanak folyamatosan fejlődni a szakmai területeken és a munkaerőpiac 

elvárásainak megfelelően értékes alkotómunkát végezni, felsőfokú tanulmányokat megkezdeni. 

Nem elhanyagolható szempont a piacgazdaság keretei között a mindennapi életben fontos és 

alkalmazható gazdasági, pénzügyi technikák elsajátíttatása sem. 

A matematikaórákon külön hangsúlyt fektetünk a hétköznapi élet problémáinak felismerésére, 

a problémák átfogalmazására a matematikai szaknyelvre, a feladat helyes megoldására, az 

eredmény értelmezésére és visszaírására a hétköznapi problémákra. Mindezekhez szükséges a 

szövegértés, a helyzetfelismerés és nagyon fontos elemként a konkrét matematikai tárgyi 
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ismeretek, hiszen tárgyi tudás nélkül nem lehet képességeket fejleszteni. Ezért elengedhetetlenül 

fontos a korábban szemléletesen kialakított fogalmak megerősítése, bizonyos fogalmak 

definiálása, általánosítása. Csak ezzel együtt képzelhető el annak a képességnek a fejlesztése, 

amivel tanulóink az ismert összefüggéseket alkalmazni tudják a gyakorlati problémák 

megoldása során, és hogy kifejlődjön a képességük felismerni ugyanazon összefüggések 

alkalmazhatóságát más témakörökben. 

A mindennapi élet problémáinál legtöbbször előforduló matematikai területek: 

• Aritmetika és algebra 

• Geometria 

• Logika 

• Kombinatorika 

• Valószínűség-számítás, statisztika 

 

Alapvető kompetenciának tartjuk, hogy a tanulók tudják felismerni, hogy egy adott probléma 

milyen tananyaghoz kapcsolódik, és hol kell keresni a megfelelő összefüggéseket. 

Aritmetika és algebra 

A felsoroltak közül ennél az anyagrésznél a legfontosabb a lexikális tudás; cél az összefüggések 

és képletek biztos ismerete. Ezek elsajátításához fontos a tanórai gyakoroltatás és az, hogy a 

tanulók minél többször oldjanak meg önállóan feladatokat, hiszen a cél a gyakorlatban illetve 

más tantárgyaknál való alkalmazás. Kompetenciák: 

• A valós számkör biztos ismerete, a számkörben megismert műveletek gyakorlati 

alkalmazása, a zsebszámológép biztos használata. 

• Az elemi függvények ábrázolása a koordináta-rendszerben és a legfontosabb 

függvénytulajdonságok meghatározása. Ez a kompetencia nagyon fontos a különböző 

gyakorlati helyzetek leírásánál, szélsőérték-problémák megoldásánál. 

• A százalékszámításban való jártasság elengedhetetlenül fontos kompetencia a 

termékárak százalékos változásának meghatározásában, amortizációs költségek, adó, 

áruforgalmi adó kiszámításában.  

• Napjainkban igen fontos szerepe van a mértani sorozatok témakörnél tanult 

ismereteknek: pénzügyi befektetések esetén hozam meghatározása, kölcsön felvételek 

esetén a törlesztési részletek és kamatok kiszámítása, valamint a megtérülési idő 

megbecslése. A számtani sorozatokat eredményesen használhatjuk nagyobb 

létesítmények befogadóképességének, illetve a jegyek eladásából származó bevételek 

kiszámításában. 
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• A hétköznapi életben gyakran használjuk matematikai ismereteinket a piaci vásárlásnál, 

pénzváltásnál, sütési receptek alkalmazásánál különböző mennyiségekre szabva. 

• Természettudományos számítások: kémhatások meghatározása, gyógyszerek dózisának 

ellenőrzése, fizikai számítások, anyagmennyiségi feladatok kémiából. 

 

Geometria 

A sík- és térgeometriai fogalmak és tételek a térszemlélet kialakításában fontosak. 

Kompetenciák: 

• A mennyiségek átváltása egyik mértékegységből a másikba igen fontos része mindennapi 

életünknek: építkezési anyagszükségletek, felületek, tömegek, térfogatok, szállítási 

költségek, munkadíj, anyagveszteség kiszámítása. A terület-, felszín- és térfogatszámítás 

más tantárgyakban is elengedhetetlen. 

• A trigonometriai számítások távolságok, magasságok és szögek meghatározása céljából 

igen fontosak a gyakorlatban. 

• A koordináta-geometria elemeinek tanításával nagyon jól mutathatjuk be a matematika 

különböző területeinek összefüggéseit, azaz a matematika komplexitását. 

Logika, jártasság a logikus gondolkodásban 

A problémamegoldás elengedhetetlen feltétele.  

• A többféle megoldás keresése, megtalálása és megbeszélése a többféle nézőpont 

érvényesítésének, a komplex problémakezelésnek a képességét is fejleszti. 

• Hasznos az élet és a különböző tudományok megértéséhez: például a munkaszervezésben, 

a jogok, kötelességek rendszerének megértésében és elfogadásában, a történelmi 

folyamatok feldolgozásában, a nyelvtani szabályszerűségek megismerésében, a 

szövegértésben.  

• A következtetési, a bizonyítási és absztrakciós készség fejlesztése hangsúlyos feladat. A „ 

ha…, akkor…”, az „akkor és csak akkor” helyes használata az élet számos területén 

fontos.  

• A matematika komplexitását mutatja meg az elemi halmazelméleti és logikai ismeretek 

alkalmazása különböző témakörökben, valamint egyszerű modellek alkalmazása (például 

a gráfok). 

• A logikus gondolkodás az algoritmikus eljárások során és az alkalmazásokban egyaránt 

lényeges. A matematika különböző területein néhány lépéses algoritmus készítése az 

informatika tanulmányozásához is fontos. 
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Kombinatorika 

A kombinatorika nagy segítséget nyújt a lehetőségek felmérésénél, kiszámításánál. Fejlesztendő 

kompetenciák: kombinatív készség, becslés, a becslés összevetése a számításokkal, a többféle 

megoldási mód keresése. 

 

Valószínűség-számítás, statisztika 

Mai világunkban elengedhetetlenül fontos a valós helyzetek értelmezése, megértése és 

értékelése. A mindennapokban egyre gyakrabban találkozunk statisztikai adatokkal. Emiatt 

fontos fejlesztenünk az adatok értelmezésének, értékelésének, táblázatba rendezésének 

készségét. Tanulóinkat jártassá kell tennünk a különböző grafikonokon, táblázatokban 

diagramokon ábrázolt adatok leolvasásában, a számadatok átlagának, az átlagtól való 

eltérésének kiszámításában. 

Összefoglalva: a matematikai kompetenciák fejlesztésével a komplex problémamegoldó 

gondolkodás kialakítására kell törekednünk. 

Idegen nyelv (angol) 

 

Az idegen nyelveknek nagyon fontos a szerepe azoknak a kulcskompetenciáknak a 

kialakításában és fejlesztésében, amelyek a társadalmi beilleszkedéshez, a munkavállaláshoz, 

illetve a személyes boldoguláshoz és fejlődéshez nélkülözhetetlenek. Az idegen nyelvek oktatása 

számos olyan tanulási formát, kommunikációs helyzetet és alkalmat teremt, amelyben a 

kulcskompetenciák szinte mindegyike sikerrel fejleszthető. Az idegen nyelvi kompetenciák 

ugyanis integrálják a kulcskompetenciákat: az anyanyelvi kommunikáció kompetenciáját, a 

matematikai kompetenciát, a természettudományos kompetenciát, a digitális kompetenciát, a 

hatékony és önirányított tanulás kompetenciáját, a szociális és állampolgári kompetenciát és 

az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciáját. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció kompetenciái, vagyis a kommunikatív nyelvi kompetenciák 

fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az idegen nyelvek tanításának alapvető célja 

ennek a nyelvtudásnak az elérése. 

Idegen nyelvi kompetenciákon elsősorban az alábbiakat értjük: 

• szövegértés és szövegalkotás idegen nyelven szóban és írásban 

• kommunikációs szándékok megértése és kifejezése 

• az adott idegen nyelvhez kapcsolódó, az eredményes nyelvhasználathoz szükséges 

szociokulturális ismeretek és azok alkalmazása 
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A kulcskompetenciák a fenti kompetenciákkal együtt fejleszthetők az alábbi módon. 

1. Anyanyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelven történő megnyilatkozás alapfeltétele a megfelelő anyanyelvi 

kommunikációs készségek és képességek megléte. Az idegen nyelven történő 

gondolatalkotás, véleménynyilvánítás (írásban és szóban) az anyanyelvi készségeket is 

fejleszti. Az idegen nyelvi elemek tanításakor párhuzam hozható a hasonló vagy éppen eltérő 

anyanyelvi elemek megléte, illetve hiánya között. 

Konkrét tanulási helyzetek: 

• A nyelvtani szerkezetek szembeállítása, hasonlóságok, különbségek felismerése és 

megnevezése (pl. névelőhasználat, szórend, intonáció hasonlóságai és különbségei) 

• Szótározási feladat 

• Fordítás 

 

2. Matematikai kompetencia 

Az idegen nyelvi órákon e kompetencia tárgykörében elsősorban a logikus gondolkodás, az 

ok-okozati összefüggések és láncolatok felismerése és kialakítása fejleszthető. 

Konkrét tanulási helyzetek: 

• Vita 

• Szóbeli érvelés 

• Érvelő fogalmazás 

• Meggyőzés 

• Adatok, grafikonok, tendenciák értékelése 

 

3. Természettudományos kompetencia 

Az idegen nyelv oktatása során ez a kompetencia elsősorban a szóbeli és írásbeli 

kommunikáció témaköreiben jelenik meg. A célnyelvi civilizáció megismerése során a 

tanulók megismerkednek az adott ország tudományos eredményeivel, az adott nyelvet 

beszélő közösség gondolkodásával a tudomány és a technika vívmányaival kapcsolatban. 

Szembesülhetnek a globális problémákkal, és a megoldási lehetőségekkel (pl. túlnépesedés, 

környezetvédelem, globális felmelegedés stb.) 

Konkrét témakörök: 

• A tudomány és a technika világa 

• Környezet- és természetvédelem,  

• A motorizáció hatása környezetünkre 

• Egészséges életmód 
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• A környezetünkben élő növények és állatok  

 

4. Digitális kompetencia 

A számítógép kínálta lehetőségek kihasználására is sok alkalom nyílik az idegen nyelvi 

tanórán. Ezen kívül az otthoni munkák, házi feladatok, házi dolgozatok elkészítésében is 

fontos szerepet játszanak az informatikai eszközök, az Internet. 

Konkrét tanulási helyzetek: 

• Projektmunka készítése 

• Prezentáció készítése 

• Információgyűjtés 

• Digitális oktatási keretrendszerek használata 

 

5. A hatékony, önálló tanulás 

Az idegen nyelv oktatásának egyik célja, hogy kialakítsa a középiskolás diákokban az egész 

életen át tartó tanulás igényét. A tanár egyre kevésbe forrása az információknak, és egyre 

inkább kezdeményező, illetve szervező szerepet tölt be. A tanulásszervezési formák már a 

nyelvtanulás kezdeti szakaszában is, de minden évfolyamon lehetőséget adnak arra, hogy a 

tanulók fejlesszék önálló tanulás kompetenciáját. 

 

Konkrét tanulási helyzetek: 

• Pármunka, csoportmunka 

• Visszajelzés adott feladatról, tanulási szakaszról stb. 

• Szótárhasználat 

• Önálló kiselőadás kijelölt vagy szabadon választott témában 

 

6. Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanulóknak az idegen nyelvi órákon gyakran kell egymással kommunikálniuk, közösen 

megoldaniuk olyan helyzeteket, amelyekben az együttműködés, a szolidaritás, a kölcsönös 

érdeklődés, gyakran a kompromisszumkészség alapfeltételként van jelen. 

Konkrét tanulási helyzetek: 

• Pármunka, csoportmunka 

• Vita 

• Érvelés 

• Megegyezés 
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• Meggyőzés 

 

7. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az idegen nyelvi órán lehetőség nyílik arra is, hogy a tanulók olyan kreatív feladatokat 

végezzenek, amelyek művészi kifejezőképességüket is fejlesztik. 

Konkrét tanulási helyzetek: 

• Projektmunka készítése (tabló, újság stb.) 

• Filmalkotások megtekintése, elemzése a célnyelvi kultúra világából 

• Szépirodalmi alkotások megismerése, elemzése 

• Színház 

• Könyvismertetés, olvasmányélmény megosztása másokkal 

Fizika  

 

A fizika órákon alapvetően a természettudományos (műszaki) részben a matematikai és az 

anyanyelvi kompetenciát tudjuk fejleszteni. A kiemelt fejlesztési feladatok közül a 

környezettudatos nevelés és a tanulás tanításához járul hozzá a tantárgy. 

A fizikai jelenségek, fogalmak, törvények, módszerek megismerése, megértése, rendszerbe 

foglalása, feladatokban történő alkalmazása nagyon jó lehetőséget biztosít az élet minden 

területén alkalmazható készségek, képességek tanulási technikák kialakítására, megerősítésére. 

A mechanika témakörénél alapvető fogalmakat, természeti jelenségeket, törvényeket tanítunk, 

majd ezeket feladatmegoldásokon keresztül alkalmazzuk, ezzel a kreatív gondolkodás 

kialakulását segítjük. 

Az elektromosság tanítása során a félvezetők tárgyalásánál a diódák, erősítők, a számítógépek, 

napelemek működési elvét ismerhetik meg a diákok. Az elektromágneses indukció és a 

váltóáram témakörénél a technikai civilizációnkhoz nélkülözhetetlen villamosenergia-termelés, 

(generátorok) felhasználás (motorok, gépek) alapvető működését tanítjuk. Az elektromágneses 

hullámok keletkezésének, terjedésének megismerése a rádió, tévé, mobiltelefonok működésének 

megértéséhez járul hozzá. Mindezek az ismeretek a mai információs társadalomban a 

mindennapi életben nélkülözhetetlenek. 

A modern fizika, atomfizika, magfizika az egész fizikai világképünket átformálta, itt már az 

embernek nem volt lehetősége érzékszervi tapasztalatszerzésre. A természet megismerésének 

egészen új fejezete nyílt meg, új gondolkodásmódra van szükség, mindez a logikus, absztrakt 

gondolkodás fejlesztését nagymértékben elősegíti. Az atomerőmű működésének 



 

1339 

 

megismerésekor nagy hangsúlyt fektetünk az energiatermelés különböző fajtáira (szélerőmű, 

széntüzelésű hőerőmű, vízerőmű stb.) és ezek környezetre gyakorolt hatásaira. 

A csillagászat és kozmológia rövid áttekintésénél az egész világegyetem keletkezését, fejlődését 

benne az emberiség helyét és szerepét ismerhetik meg a tanulók. 

Az egész tárgy oktatása során kialakuló szemlélet segít, hogy az áltudományos és 

tudományellenes megnyilvánulásokat kritikusan felismerjék. 

A természettudományos, műszaki tudását mindenki alkalmazni tudja a munkájában, a 

hétköznapi életben felmerülő problémák megoldása során. Gyakorlati módon tudja 

felhasználni tudását új technológiák, berendezések megismerésénél, és működtetésénél. 

A feladatmegoldások során erősítjük, fejlesztjük a matematikai kompetenciát, az ott tanult 

matematikai elveket, eljárásokat alkalmazzuk a problémák megoldások közben. 

Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése a pontos megfogalmazások (fogalmak, definíciók, 

törvények) során és a szöveges feladatok megértésénél nagyon fontos szerepet kap. 

Az energiára egyre nagyobb szüksége van az emberiségnek, ennek termelése különböző 

módokon lehet, környezetromboló vagy környezetbarát módon. A különféle technológiák és 

környezeti hatásuk megismerése nagyon fontos része a környezettudatos nevelésnek. A 

fenntartható fejlődés kialakításához hozzájárul azoknak a folyamatoknak a megismerése, 

amelyek bolygónkon környezeti válságokat okoznak. 

A tanulás tanítása terén a fizika segíti a rendszerezés, a kísérleteken alapuló tapasztalás, 

kombináció, a következtetés és a problémamegoldás fejlesztését különös tekintettel az analízis 

és szintézis erősítésére. A feladatmegoldások során előtérbe kerül új ötletek kitalálása, azaz a 

kreatív gondolkodás fejlesztése.  

Fontos szem előtt tartani a tanulási nehézségekkel küzdő diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás 

tanulók speciális, differenciált oktatását, nevelését!  
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Informatika  

Kárpáti és Ollé (2007) az informatikai kompetencia tartalmát három fő területre osztotta:  

1) Technikai IKT kompetencia 

hardveres kompetencia (a felhasználói szintű hardver és szoftver üzembe helyezési és 

üzemeltetési ismeretek) 

alkalmazói kompetencia (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, levelezés, 

információkeresés stb.)  

a programozási kompetenciát (algoritmikus gondolkodás). 

2) Kommunikációs IKT kompetencia 

az információk közötti eligazodás képessége 

az információ-szűrés készsége,  

 

a régi és új ismeretek integrálásának képessége, 

 az információ-feldolgozás, értékelés, elemzés képessége, az információk 

prezentálásának képessége. 

3) Demokratikus / etikus / biztonságos IKT használat 

az információs társadalom kompetenciája (E-kormányzati eszközök ismerete) 

a digitális jogok ismerete és tiszteletben tartása (szerzői jogok, adatvédelem) 

médiakompetencia (médiaismeret, médiahasználat) 

a tartalmak kritikus értelmezésének képessége,  

médiumok kreatív használatának képessége (képfeldolgozás, átalakítás, képalkotás).

  

 

NAT  

 

A technikai IKT kompetencia fejlesztésekor figyelembe kell venni a tanulók előzetes tudását, 

hiszen a számítógépek és az Internet terjedésével a tanulók egyre magasabb szintű előzetes 

tudással érkeznek az iskolába. A tanulók általában érdeklődést mutatnak az informatika iránt, 

s ezt a pozitív attitűdöt a tanítás során ki lehet és kell használni. Az érdeklődés annál 

gazdagabb, minél sokrétűbb az ismeretkörük. Az is fontos a feladatok megoldása során, hogy a 

problémaszituáció mennyire ismerős. A tanulás gyakorlati értéke is hatékony motívummá 

fejlődhet. Az informatikai kompetencia fejlesztése a mindennapi életben, a további tanulásban 

illetve a munkaerőpiacon egyaránt előnyt jelent, a gyakorlati értékét a tanulók tapasztalják az 

iskolai munkában is. 

Az informatika oktatás során lehetőség van a kulcskompetenciák komplex fejlesztésére. A 

kulcskompetenciák fejlesztése az eltérő óraszámok miatt nem egységes az egyes osztályokban. 

 

Anyanyelvi kompetencia 

A szövegszerkesztés tanítása során lehetőség nyílik különböző szövegek (hivatalos levél, 

meghívó, plakát, termékismertető stb.) elkészítésére és formázására, a szövegtípusok, 
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stíluselemek tudatos alkalmazására, használatára, az esztétikai érzék, munka külalakja, 

nyelvhelyesség iránti igényesség kialakítására. 

Matematikai kompetencia 

A táblázatkezelés tanítása során lehetőség nyílik a számfogalom, mértékek, alapműveletek, 

matematikai fogalmak összefüggések alkalmazását segíteni. Fejleszthető a sémahasználat, az 

algoritmikus gondolkodás, mely segítségével a tanult ismereteket a diákok új környezetben 

oldják meg. A matematikai modellek (képletek, függvények, struktúrák, grafikonok, táblázatok) 

alkalmazásával fejleszthető az induktív és a problémamegoldó képesség.  

Az adatbázis-kezelés tanítása során lehetőség nyílik a logikai műveletek gyakorlati 

alkalmazására, mely segítségével az induktív gondolkodás fejlesztése érhető el. 

Az informatika tanítás során pozitív attitűdöt kialakítására kell törekedni a matematika, a 

logikus gondolkodás iránt.  

Programozási kompetencia 

A programozás tanítása során fejleszthető az algoritmikus gondolkodás, a problémamegoldó 

és az induktív képesség. A tanulók megpróbálnak önállóan feladatot megoldani, számítógépes 

programokat készíteni, akár saját elképzeléseik alapján.  

Természettudományos kompetencia 

A táblázatkezelés tanítása során az adatok megfelelő változtatásával a különböző lehetőségek 

kiértékelését végezhetjük el, a változásokat nyomon követhetjük, előre jelzéseket készíthetünk a 

diagramok segítségével, mely segít a természettudományos gondolkodási mód kialakításában. 

Az informatika történet, információ elmélet tanítása során rávilágíthatunk a tudomány, 

technika fejlődésére, azok hatására a mindennapi életünkre. A tudomány hatásait elemezhetjük 

a társadalomra (ipari forradalom, információs forradalom), kulturális szakadékok, a 

szegregáció-integráció problémáit (esélyegyenlőség, Internet által kínált lehetőségek, eltérő 

képességű emberek lehetőségei, visszahúzódó gyermekek megnyilvánulási lehetőségei).  

A hardverismeret során lehetőség van új technológiák megismerésére, megértésére, 

berendezések működési elvének megértésére (fényképezőgép, nyomtató, lézer, félvezetők, stb.) 

A kritikai gondolkodás fejlesztése fontos feladat a tudományok és áltudományok elválasztása, 

megkülönböztetése céljából. A fejlesztés legalkalmasabb területe az Internet-keresés 

(jelenségek különböző magyarázatainak megkeresése), illetve a könyvtárismeret (pl. alkímia és 

kémia) témakörén belül található.  
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Digitális kompetencia 

Az információ és kommunikáció, a táblázatkezelés, az adatbázis-kezelés szövegszerkesztés, 

prezentációkészítés, webszerkesztés tanítása során fejlesztjük az információ felismerése, 

visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása részképességeket. 

A kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül felveti az informatikán belül 

kiemelkedően fontos etikai szabályok ismertetését (szerzői jog és adatvédelem, plagizálás). 

Különböző internetes felületeket használva oldhatnak meg feladatokat a diákok e-mail, 

üzenőfal, online párbeszédet biztosító programok (pl. Windows Live Messenger, stb.) 

segítségével.  

 

Hatékony önálló tanulás 

Dokumentumkészítés során kutatómunka segítségével a tanulók fejleszthetik tanulási 

stratégiáikat. Megismerkedhetnek a kutatómunka lépéseivel (adatkeresés, jegyzetelés, 

rendszerezés, hivatkozások megjelölése, források megadása). A dokumentumkészítés témaköre 

lehetőséget biztosít az e-learning rendszerek megismerésére, mint pl. a Sulinet Digitális 

Tudásbázis.  

A könvvtári információs rendszer szolgáltatásai 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A tanulók fizikai és mentális egészségmegőrzését segíti az ergonómiai ismeretek fejlesztése, a 

számítógép előnyeinek és túlzott használatának veszélyeinek megbeszélése, a függőség 

kialakulásának (internet vagy játék) és a közösségi oldalak, valamint a „second life” típusú 

oldalak hatásainak elemzése. 

A szövegszerkesztés, prezentációkészítés, webszerkesztés feldolgozása során 

dokumentumkészítésre jut idő, mely során ismereteket szerezhetnek a diákok az Európai 

Unióról (kialakulása, szervezeti felépítés, döntéshozatali rendszer, tagállamok, stb.). 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A táblázatkezelés témaköre során tanítandó tananyagként kell megjelennie a pénzügyi 

függvények értelmezésének és használatának.  
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Biológia  

 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja többek között a fogalmak, tények, vélemények 

kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt. A biológia tantárgy keretében ennek 

fejlesztésére számtalan lehetőség adódik. A tanári magyarázat, a diákok kiselőadásai, a szóbeli 

feleletek, a kooperatív együttműködésen alapuló csoportmunka, a természet- vagy tudományos 

filmrészletek értelmezése mind-mind a szóbeli kommunikáción alapulnak. A tankönyv, a 

szakfolyóiratok szövegértelmezésre felhasznált cikkei, a különböző biológiai témákban készülő 

plakátok, a házidolgozatok, illetve az iskolai dolgozatok sokféle feladattípusa (irányított esszé, 

szövegkiegészítés, relációanalízis, stb.) pedig az írásbeli kommunikációs készség fejlesztését 

szolgálják. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia a biológia oktatásában elsősorban a logikus gondolkodás 

fejlesztésének és alkalmazásának képessége. Ez vonatkozik az egyes szövetek, szervek felépítése 

és funkciója közti összefüggések felismerésére, a betegségek tüneteinek és okainak ismeretére, 

az ökológiai rendszerekbe való beavatkozás és ezek következményeinek feltárására, a családfák 

genetikai elemzésére. 

Másodsorban jelenti a grafikonok/táblázatok értelmezését pl. növény-, állat- és  emberélettani 

vonatkozásokban, a biomok környezeti feltételeinek megítélésében, illetve konkrét számítások 

formájában a genetika, az evolúciógenetika és egyes élettani fejezetek (pl. keringés, légzés, stb.) 

feldolgozása során. 

 

Természettudományos kompetencia 

A természettudományok, így a biológia esetében feltétlenül szükséges a természeti világ 

alapelveinek, az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, a technológiai 

folyamatoknak, valamint ezek emberi alkalmazása során kifejtett tevékenységek természetre 

gyakorolt hatásának az ismerete. Vonatkozik ez az egyes részterületek kutatási módszereire, így 

élettani vizsgálatokra, etológiai kísérletekre, leletek vizsgálatára, fénymikroszkópos 

gyakorlatokra és elektronmikroszkópos felvételek elemzésére. Napjainkban egyre fontosabbá 

válik olyan technológiák megismerése, amelyek az egész bioszféra védelmét szolgálják. Ennek 

kialakításában szerepet játszik a környezeti tényezők ismerete, az anyagok körforgásának és az 

energiaáramlásnak a tudatosítása, a növények és a lebontó szervezetek szerepének tisztázása. 

A jövőben nem elhanyagolható a géntechnológiai módszerek alapvető ismerete, alkalmazásuk 

okainak felismerése és felelősségteljes álláspont kialakítása az egyes esetekben. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Ennek a kompetenciának a fejlesztésére alkalmat kínál a természet sokszínűsége, esztétikája. 

Filmek, fotók, rajzok, mikroszkópi metszetek, állati vázak vizsgálata, osztálykirándulások 

teremtenek alkalmat a rácsodálkozásra. Saját tevékenységként természetfotók, plakátok, házi 

dolgozatok készítésével mélyülhet például az esztétikai-művészeti kifejezőképesség. 

Hon- és népismeret 

Fontos feladat a harmonikus kapcsolat elősegítése a természeti és társadalmi környezettel, a 

hazaszeretet elmélyítése. A biológia tantárgy keretében megismerkedünk hazánk főbb 

társulásaival, kiemelten védett növényeinkkel, állatainkkal, nemzeti parkjainkkal, a védelemre 

méltó értékeink sokaságával.  
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Magyar kutatóink, természettudósaink, híres orvosaink életének és munkásságának ismerete 

szintén a nemzeti önismeret részeként jelenik meg a biológián belül. 

Környezettudatosságra nevelés 

Feladatunk, hogy elérjük a tanuló érzékennyé válását környezetük állapota iránt, hogy képesek 

legyenek a környezet sajátosságainak, minőségi változásainak megismerésére és elemi szintű 

értékelésére, a fenntartható fejlődés fogalmának és jelentőségének megértésére. 

Az ökológia témaköre bőségesen kínál alkalmat erre az indikátorszervezetek, a víz-, talaj-, 

levegővizsgálati módszerek megismerésével. A hulladékszelektálás jelentőségének felismerése, 

gyakorlatbani alkalmazása, környezettudatos vásárlási szokások, az energiatakarékosságra 

törekvés kialakítása, egészséges és környezetkímélő konyhatechnikai eljárások megismerése is 

ebbe a tárgykörbe tartozik. 

Testi és lelki egészség 

A biológia tantárgy embertannal foglalkozó fejezetei megalapozzák, a hozzájuk kapcsolódó 

egészségtan témakörök pedig igen széleskörűen feldolgozzák a testi és lelki egészség fogalmát, 

elérésének módjait, különös tekintettel a bőr, a mozgásszervrendszer, a táplálkozási, a 

légzőszervrendszer, a keringési, a kiválasztó szervrendszer és az idegrendszer egészséges 

működésére, betegségeire és ezek megelőzési módjaira. Kiemelt fontosságú az egészséges 

táplálkozásnak, a sport szerepének, a káros szenvedélyek (dohányzás, alkohol, drogok) 

következményeinek és alternatíváinak megismerése. 

Az érintett korosztály életkori sajátosságainak megfelelően a családi életre nevelés, a nemi érés 

folyamatának megismerése, a szexuális kultúra kérdéseinek tisztázása is központi jelentőségű. 

Az idegrendszer kapcsán stresszoldó technikák, módszerek, a harmónikus életvitelt megalapozó 

szokások megismerése és kialakítása is fontos szerepet kap. 

Felkészülés a felnőttlét szerepeire 

A felnőttlét szerepeire való felkészülés egyik fontos eleme a pályaorientáció. A biológia 

esetében ez számos egészségügyi, orvosi, állatorvosi, agrár, környezetvédelmi jellegű, kutató 

biológus, stb. irányba való továbbtanulásnál válik kiemelkedő jelentőségűvé. 

Ezen kívül a felnőttlét speciális színterére, a családi életre, a szülővé válásra, a genetikai háttér 

megismerésére, a felelősségteljes várandósságra való felkészítésre, a csecsemőgondozásra, 

betegápolásra vonatkozó alapvető ismeretek és készségek kialakítása is szerepet kap a biológia 

tantárgy keretében 

Földünk és környezetünk  

 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A vállalkozói kompetencia jelenti az alapját azoknak az ismereteknek, melyekre a gazdaságban 

való részvétel során van szükség. A földünk és környezetünk tantárgy keretében foglalkozunk a 

pénz fajtáival, funkcióival, a bankok és a tőzsdék világával. Az értékpapírokkal kapcsolatban 

szó esik a vállalkozási formákról, a profit, a hozam, a kockázat fogalmáról. A tanulók 

megismerkednek egy ország eladósodásának lehetséges folyamatával, melyből párhuzamot 

vonnak a családi költségvetés működtetésével kapcsolatban. 

Természettudományos kompetencia 

E kompetencia az alapja a magyarázatok és előrejelzések készítésének a természettudományos 

jelenségek világában, valamint a természet és a társadalom egymásra hatásának, a 

fenntartható fejlődés fogalmának megértését is megalapozza. A természetföldrajz tananyag 
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felöleli a Föld külső és belső szféráinak elemzését, az összefüggések feltárását. A természeti 

világ alapelveinek megismeréséhez segítenek hozzá a bolygók keringésének törvényszerűségei, 

a lemeztektonika általános működési elvei. Több tudományos feltáró módszerrel is 

megismerkednek a tanulók (pl. földrengéshullámok terjedése, űrfelvételek kiértékelése, 

kormeghatározás,időjárás jelentés készítése stb.). A műszaki megoldások és a mindennapi élet 

kapcsolatáról szól a víztározók, gátak, csatornák jelentőségének tárgyalása, az űrtechnika 

alkalmazásának ismertetése a Föld és más égitestek tanulmányozása során. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

E kompetencia birtokában az egyén képessé válik a közügyekben való aktív részvételre. A 

földrajz tantárgy keretében megismerkednek a diákok az Európai Unió kialakulásának 

folyamatával, intézményeivel, főbb célkitűzéseivel. Foglalkoznak az integráció és az európai 

sokféleség kapcsolatával. A népesség témakör tartalmazza a nemzetiség fogalmát, a nők és 

férfiak arányát a különböző országokban és a jelenség társadalmi hátterének vizsgálatát. A 

népesedési problémák jelentősen különböznek a világ egyes tájain, ezek megértése közelebb 

visz a vallási és etnikai csoportok sokszínűségének megismeréséhez. 

 

Matematikai kompetencia 

Annak ellenére, hogy a földrajz nem számít „számolós” tantárgynak, a kétszintű érettségi 

követelmény is hangsúlyt fektet az ismeretek gyakorlatban való alkalmazására, és ezen belül az 

egyszerű számolások elvégzésére. Ilyenek például a térképpel kapcsolatos számolások, a helyi 

idő és időzónák gyakorlati ismerete, a levegő páratartalmának számolása, a népsűrűség, a 

természetes szaporodás kiszámítása. A kompetenciák között szerepel a grafikonok helyes 

értelmezése (pl. korfák), számadatokból grafikonok készítése (pl. egy ország gazdasági 

ágazatainak aránya). 

Hon- és népismeret 

Kulturális örökségünkkel kapcsolatban a földrajz keretében hazánk természeti adottságaival és 

a gazdaság fejlődésével foglalkozunk. Sajnos a gimnáziumi órakeretből kevés jut erre a témára, 

mert az általános iskolai tananyagban részletesen szerepel Magyarország, és a megszerzett 

ismereteket tudottnak feltételezi a tanterv. Ezért minden olyan általános társadalomföldrajzi 

témában, ami minket is érint, kitérünk a magyar példákra (pl. a települések témakörénél 

jellemezzük a magyar tanyarendszert, a metropolisz szerkezetét Budapest példáján tanítjuk, a 

migrációnál a környékünkön jellemző ingázást vesszük alapul, stb.).  

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

Az Európai Unió története, szerkezete, célkitűzései a tananyag részei. Felhasználjuk a diákok 

külföldi cserekapcsolatok során szerzett ismereteit is a tanulási folyamatban. Az a cél, hogy a 

tanulók magyarságtudatukat megőrizve váljanak európai polgárokká.  

Az Európán túlmutató, globális problémákkal többször is foglalkozunk (a légkör, a vízburok, a 

talaj szennyezésével, valamint a globális felmelegedéssel a 9. évfolyamon, az éhínségek, a 

túlnépesedés, a világvárosok problémáival a 10. évfolyamon). 

Gazdasági nevelés 

A gazdaság világa áthatja mindennapjainkat. A monetáris világgazdaság korában mindenkinek 

szüksége van arra, hogy eligazodjon a pénz világában. A pénz fajtáinak megismerésén túl a 

valuta fogalmával, valutaárfolyamokkal, a deviza mibenlétével is foglalkozunk. A bankok 

hitelnyújtását, a kamat és a törlesztőrészlet gyakorlati jelentőségét is kiemeljük. Az 

értékpapírok fajtái között is megtanulnak különbséget tenni a tanulók. A nemzetközi 
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tőkeáramlások kapcsán kitekinthetnek a világgazdaságot mozgató folyamatokra. A 

közgazdaságtan alapfogalmaival is megismerkednek a diákok.  

Környezettudatosságra nevelés 

A fenntartható fejlődés fogalmának egyre inkább a mindennapok részévé kell válnia. A 

környezeti nevelés része a globális problémák ismerete, a megoldási lehetőségek mérlegelése. 

Az iskola szellemisége és szokásai példát mutatnak ezekben a kérdésekben: a szelektív 

szemétgyűjtés az osztályokban, a papírgyűjtési akciók, a használt elemek gyűjtése is a helyes 

szokások kialakítását szolgálja. 

 

Felkészülés a felnőttlét szerepeire 

A konkrét pályaorientáción kívül (a földrajztudományhoz kapcsolódó szakmák, 

társtudományok szakmái, közgazdasági szakmák bemutatása) a földrajz keretén belül is 

lehetőség nyílik a tudatos fogyasztóvá válás alakítására. A gazdálkodó- és vállalkozóképesség 

fejlesztése alapfokon része a társadalomföldrajz tananyagnak 

Kémia  

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, tények és vélemények 

kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt. Ennek fejlesztésére a kémia tantárgy is 

sok lehetőséget biztosít. A tanári előadások, a diákok kiselőadásai, az órai verbális és 

nonverbális kommunikáció, a feleletek, a kísérletek szóbeli elemzése mind kiváló „terep” a 

szóbeli kommunikáció fejlesztésére. Az írásbeli kommunikáció fejlesztésére is lehetőség adódik 

a vázlatok felhasználása, a dolgozatok különféle feladattípusain keresztül. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia fejlesztésére a kémia tantárgyon belül rengeteg lehetőség 

kínálkozik. A legegyszerűbb esetektől (mértékegységek átváltása, anyagmennyiség-tömeg 

viszonyok elemzése, stb.) a közepes nehézségűeken (reakcióegyenletek rendezése, ionvegyületek 

képletének megállapítása, stb.) keresztül a középszintű érettségi vizsgakövetelményekben 

szereplő összetett számításokig. 

Mindezek mellett a diagramok, energiaviszonyok értelmezései, grafikonok elemzése, ok-okozati 

kapcsolatok feltárása is lehetőséget nyújt a matematikai kompetencia fejlesztésére. Figyelembe 

kell venni azonban a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók képességeit, illetve 

felmentésüket.  

 Természettudományos kompetencia 

A természettudományokon belül a kémia esetében is alapvetően szükséges a természeti világ 

alapelveinek, a természeti törvényeknek (pl. tömeg-, energia- és töltésmegmaradási törvények), 

az alapvető tudományos fogalmaknak, módszereknek, technológiai folyamatoknak, valamint 

ezek alkalmazása során az ember által a természeti környezetre gyakorolt hatások ismerete. 

Mindez az iskolai foglalkozások során megtárgyalásra kerülő anyagismereti, kémiai 

technológiai, természetvédelmi, környezetvédelmi problémákon keresztül megteremti az igényt 

a bioszféra és benne az emberiség védelmére, a tudatos energia- és anyagfelhasználásra. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia tárgykörébe tartozik az információs társadalom technológiáinak (IST) 

ismerete, magabiztos és kritikus használata. A középiskolában használatos informatikai 

ismeretek terén lehetőségek adódnak a szövegszerkesztés (házi dolgozatok), táblázatkezelés 



 

1347 

 

(kísérleti mérési eredmények), grafikonkészítés (a táblázatba foglalt adatokból), egyszerű 

videoszerkesztés (digitálisan rögzített kísérletek feldolgozása) területein. A kapcsolattartás 

modern formáinak (msn, Skype, e-mail) mindennapos használatán keresztül az információs 

társadalom hasznos tagjává válhat az egyén 

 

Hon- és népismeret 

Elengedhetetlen feladat, hogy a tanuló megismerkedjen mindazon tudósok, történelmi 

személyek kémiához történő kapcsolatával, akikkel egy nyelvet beszél, egy nemzet tagja (Szent-

Györgyi Albert, Görgey Artúr, Hevesy György, Irinyi János, Oláh György, stb.). El kell 

sajátítania mindazokat az ismereteket, amelyek a magyarság hagyományaiban fellelhetők, 

legalábbis a kémia vonatkozásában. 

Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra 

A diákok tanulmányaik során gazdagodjanak olyan ismeretekkel, amelyek az európai 

tudományos élet jelentős képviselőivel kapcsolatosak, az egyetemes emberi civilizáció mai 

állapotához vezettek és a társadalom jövőjét is meghatározzák. Növekedjen érzékenységük a 

globalizáció problémáival kapcsolatban, fokozódjon érdeklődésük ezen problémák megoldási 

lehetőségei iránt. 

Gazdasági nevelés 

A kémia, a vegyipar a legtöbb gazdaság alapvető tényezője. Ismerje meg tanulmányai során a 

tanuló, hogy mely nyersanyagokból milyen végtermékeket milyen eljárással állítanak elő és 

ezeknek mik a legfőbb költségösszetevői, melyek a gazdaságosság alapvető ismérvei. Miért úgy 

állítanak elő bizonyos termékeket, milyen gazdasági indokok és milyen környezeti változások 

szólnak az energiahordozók piacának átalakulása mellett és ellene. 

Környezettudatosságra nevelés 

A környezettudatosságra nevelés alapvető célja a tanulók életvitelének olyan irányítása, 

amely lehetővé teszi az élő természet fenntartását és a társadalom fenntartható fejlődését. 

Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell kapnia a környezeti kémia és a háztartási kémia 

fejlesztésének, hiszen ezeken keresztül juthatunk el a globális természet- és környezetvédelmi 

problémák megértéséhez. Ez pedig alapját képezheti egy olyan gondolkodásmód és életmód 

kialakulásának, amely során ezek a problémák megoldódhatnak. Ezért a tanulóknak be kell 

kapcsolódniuk a közvetlen környezet értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. 

 

MŰVÉSZETI ISMERETEK – DRÁMA ÉS TÁNC 

 

A dráma és tánc tanítása művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, célja az élményeken 

keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció, a kreativitás fejlesztése, 

az összetartozás érzésének erősítése. 

A dráma és tánc kreatív folyamata hozzájárul a tanulók ön- és társismeretének 

gazdagodásához, segíti az oldottabb és könnyebb kapcsolatépítést és kapcsolatfenntartást. 

A dráma, a mozgás és a tánc gyakorlása és tanulása hozzájárul a nemzeti, a helyi és a 

nemzetiségi hagyomány megismeréséhez, az önazonosság erősítéséhez, fontos szerepe lehet a 

közösségi tudat kialakításában. 

A tárgy közműveltségi tartalmai, fejlesztési feladatai elsősorban tevékenységközpontú, 

gyakorlati képzés során sajátíthatók és végezhetők el.  

A tematikai egységekhez időkeretek csak ajánlatként határozhatók meg, mivel a témák 

feldolgozása komplex gyakorlati tevékenységeken keresztül valósul meg. A feltüntetett tematikai 
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egységek és közműveltségi tartalmak között sok az átfedés, a tagolás csak a könnyebb 

áttekinthetőséget szolgálja, a megadott óraszámajánlások az éves összóraszám vonatkozásában 

nyújtanak tájékoztatást. A tematikai egységeket nem sorrendben, hanem a korosztály és a 

csoport adottságainak megfelelően, a szaktanár döntése alapján ajánlott feldolgozni. 

A dráma és tánc metodikája, tematikájának felépítése a korosztálytól, a csoport 

adottságaitól és képzettségétől, valamint a helyi nevelési-oktatási céloktól függően változhat. 

A kerettanterv az adott iskolaszakaszokra adja meg a fejlesztési tartalmakat, hozzárendelt 

óraszámokkal. Ezeknek csak a 90%-a kötött, míg a fennmaradó 10% szabadon tervezhető. 

A tantárgy tanításának legfontosabb célja a színház- és drámatörténeti, a színház- és 

drámaelméleti ismeretek elsajátítása aktív dramatikus tevékenységek által, a már meglévő 

formanyelvi, dramaturgiai, drámajátékos ismeretek rendszerezése, értelmezése, valamint a 

biztos kifejezőkészség kialakítása. Fontos a megfelelő értelmezői eszköztár tudatos és adekvát 

használata, illetve a kortárs kultúrával kapcsolatos tájékozottság kialakítása. A szaktanár 

döntése szerint meg kell teremteni a részvétel vagy közreműködés feltételeit a produkciós 

munkában, illetve fel kell készülni az érettségi vizsgára. 

A dráma és tánc általános képességfejlesztő jellegénél fogva nagyban segíti az egyéb 

fejlesztési területekhez kapcsolódó ismeretek elsajátítását.  

Az erkölcsi neveléshez kapcsolódnak a dráma és tánc tanulása során felvetődő kérdések 

és problémák, amelyek segítenek a tanuló számára eligazodni az őt körülvevő világban. A 

tevékenységek során megtapasztalja, hogy cselekedeteiért és azok következményeiért 

felelősséggel tartozik, és fejlődik az igazságérzete. Ezzel a dráma és tánc hozzájárul a tanulók 

társadalmi beilleszkedéséhez. 

A nemzeti öntudatot, a hazafias nevelést is segíti a dráma és tánc oktatása – a tanuló több 

különböző népcsoport szokásrendszerét vagy ünnepkörökhöz köthető hagyományát megismeri, 

így felkelthető érdeklődése szűkebb és tágabb környezete kultúrája iránt, fontossá válhat 

számára a hagyományok megismerése és megőrzése. 

Az állampolgárságra, demokráciára nevelés területét erősíti, hogy a társadalmi 

problémákat is feszegető dramatikus tevékenységeknek köszönhetően a diák nyitottá válhat a 

társadalmi jelenségek iránt. Foglalkozik a kisebb és nagyobb közösségek sajátosságaiból eredő 

lehetőségekkel és korlátokkal. Fejlődik önálló kritikai gondolkodása, elemzőképessége és 

vitakultúrája.  

Az önismeret és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése, valamint a felelősségvállalás 

másokért, önkéntesség területéhez kapcsolódva a dráma és a tánc oktatása erősíti az 

alkalmazkodóképességet és az érdekérvényesítéshez szükséges kompetenciákat. A 

drámajátékon keresztül a diákok képessé válnak több szempontból is értékelni és megmutatni 

egy-egy helyzetet. A megbeszéléseken teret és segítséget kapnak, hogy önálló véleményüket 

megfogalmazzák, tapasztalatot szereznek önmaguk és társaik tevékenységének elemző 

értékelésében, s képessé válnak mások munkájának elismerésére, tiszteletére. 

A feldolgozott történetek szereplőinek kapcsolatai, valamint sorsuk elemzése a nevelő 

munka segítségére lehet, s ez hozzájárul a családi életre nevelés sikerességéhez. 

A figyelem összpontosítására szolgáló különféle koncentrációs és lazító játékok és 

tevékenységek segítik a testi és lelki egészségre nevelést. 

A dráma- és táncoktatás szenzibilisebbé teszi a diákokat a fenntarthatóság, 

környezettudatosság problémái iránt. 
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Az anyanyelvi kommunikáció fejlesztésében a dráma és tánc tantárgy jelentős szerepet 

játszik. A tanuló verbális és nem verbális kommunikációs játékokban vesz részt, ezáltal az 

önkifejezés számos formáját tapasztalja meg, képessé válik érzéseinek és véleményének 

kifejezésére, valamint a saját és mások tevékenységének értékelésére is. Tisztább, érthetőbb, 

artikuláltabb beszédre, világos, adekvát nyelvhasználatra nevelnek a dramatikus játékok. 

A dramatikus tevékenységek során a tanuló ismereteket szerez a különböző szakmák, 

hivatások, életpályák lehetőségeiről, ami jelentősen hozzájárul a sikeres pályaválasztáshoz. 

A médiatudatosságra nevelést a dramatikus tevékenységek is támogatják, melyeken 

keresztül a tanuló megismeri és alkalmazza a tömegkommunikáció médiumait és műfajait, a 

média eszköztárát, és átlátja működési mechanizmusukat is. Emellett képes saját produkciós 

munkájának szcenikai, hangtechnikai, filmes stb. kivitelezésére, illetve képi, hangtechnikai 

rögzítésére. 

A diák képessé válik saját tanulási stílusának, stratégiáinak kialakítására, fejleszti 

memóriáját, szóbeli, írásbeli, mozgásos, képi stb. kifejezésmódjait, ami könnyebbé teszi 

számára a tanulás tanulását. 

A szociális és állampolgári kompetencia fejlesztéséhez hozzájárul, hogy a tanuló 

lehetőséget kap más kultúrák sokszínűségének megismerésére. Különféle élethelyzetek 

modellezésén keresztül a diák gyakorolja a társainak való segítségnyújtást, megtapasztalja, 

hogy azoknak a kisebb és nagyobb közösségeknek a működése, melyekben mozog, az ő 

felelőssége is. Képes megfogalmazni véleményét és elfogadni mások érvelését.  

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kultúra területét erősíti, hogy a tanuló 

életkorának megfelelő helyzetekben, tapasztalatait felhasználva és azokra reflektálva, azokat 

újragondolva mérlegel, döntéseket hoz, felméri döntései következményeit. A drámaórákon 

mindezt a gyakorlatban, védett környezetben tapasztalhatja meg.  

Az esztétikai-művészeti tudatosságot és kifejezőképességet fejlesztik a befogadást és a 

kifejezést segítő játékok, dramatikus tevékenységek. A tanuló képessé válik színházi, 

táncszínházi, zenés színházi alkotások értelmező-elemző befogadására. Érdeklődése felkelthető 

a kortárs kulturális élet, rendezvények iránt. 

A hatékony, önálló tanulás elsajátítását segíti, hogy a diák részt vesz nagy- és 

kiscsoportos tevékenységekben, és vállal egyéni tevékenységeket is. Megtapasztalja saját 

készségeit és képességeit, felismerheti, miben kell még fejlődnie. 
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Iskolarendszeren belüli érettségi utáni esti rendszerű OKJ-s képzés 54-140-02 - 

Pedagógiai és Családsegítő munkatárs 

 a 1/13, 2/14 évfolyamon felmenő rendszerben (2018/19-es tanévben induló 

képzésünk 

16. Pedagógiai- és családsegítő munkatárs –  
ESTI KÉPZÉS Óraterve az új OKJ szerint: 54 140 02 

 

2.130. 

S Z A K K É P Z É S I  K E R E T T A N T E R V  

a(z) 

IV. PEDAGÓGIA 

ágazathoz tartozó 

54 140 02 

PEDAGÓGIAI-ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS 

SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 

 

I. A szakképzés jogi háttere 

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.) Korm. rendelet, 

 TANTÁRGY megnevezése 1/13. 2/14. 

Szakmai elméleti tantárgyak 10 12 

1. Foglalkoztatás II. - 0,5 

2. Foglalkoztatás I. (angol nyelv) - 1 

3. Pedagógia 3 4 

4. Bevezetés a pszichológiába 1 1 

5. Pedagógiai szociológia 2 1 

6. Mentálhigiéniai alapismeretek 1 1 

7. Szabadidő szervezés 1 1 

8. Kommunikáció és viselkedéskultúra 1 1 

9. Gondozási és egészségnevelési 

alapismeretek 

1         1 

10. Munkahelyi egészség és biztonság -         0,5 

Szakmai gyakorlati tantárgyak 8 6 

1. Pedagógiai gyakorlat 8 6 

Összes óra 18 18 

Összefüggő nyári gyakorlat a 13-14. 

évfolyam között: 

96 óra 

(napi 8 órával 12 

nap) 
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– az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 

217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet és 

– a(z) 54 140 02 számú, Pedagógia- és családsegítő munkatárs megnevezésű 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó rendelet 

alapján készült. 

II. A szakképesítés alapadatai 

A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 

Szakképesítés megnevezése: Pedagógia- és családsegítő munkatárs 

A szakmacsoport száma és megnevezése: 3. Oktatás 

Ágazati besorolás száma és megnevezése: IV. Pedagógia 

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2 év 

Elméleti képzési idő aránya: 60% 

Gyakorlati képzési idő aránya: 40% 

Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 

– 5 évfolyamos képzés esetén:a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot 

követően 140 óra;  

– 2 évfolyamos képzés esetén: az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra 

 

III. A szakképzésbe történő belépés feltételei 

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség 

Bemeneti kompetenciák: — 

Szakmai előképzettség: — 

Előírt gyakorlat: — 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: nincsenek 

Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek 

 

IV. A szakképzés szervezésének feltételei 

Személyi feltételek 

A szakmai elméleti és gyakorlati képzésben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény előírásainak megfelelő 

végzettséggel rendelkező pedagógus és egyéb szakember vehet részt.  

Ezen túl az alábbi tantárgyak oktatására az alábbi végzettséggel rendelkező szakember 

alkalmazható: 

 

Tantárgy Szakképesítés/Szakképzettség 

- - 

- - 
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Tárgyi feltételek 

A szakmai képzés lebonyolításához szükséges eszközök és felszerelések felsorolását a 

szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye (szvk) tartalmazza, melynek további részletei 

az alábbiak: Nincs. 

Ajánlás a szakmai képzés lebonyolításához szükséges további eszközökre és felszerelésekre: 

Nincs. 

 

V. A szakképesítés óraterve nappali rendszerű oktatásra 

A szakgimnáziumi képzésben a két évfolyamos képzés második évfolyamának (2/14.) 

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

érettségi utáni évfolyamának szakmai tartalmával, tantárgyi rendszerével, órakeretével. A két 

évfolyamos képzés első szakképzési évfolyamának (1/13.) ágazati szakgimnáziumi szakmai 

tartalma, tantárgyi rendszere, összes órakerete megegyezik a 4+1 évfolyamos képzés 9-12. 

középiskolai évfolyamokra jutó ágazati szakgimnáziumi szakmai tantárgyainak tartalmával, 

összes óraszámával. 

 

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 

iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 
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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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1. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 5/13. 1/13. 2/14. 

heti 

óraszám 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám ögy 

heti 

óraszám 
heti óraszám 

heti 

óraszám ögy 
heti óraszám 

e gy e gy e gy e gy e gy e gy e gy 

A fő szakképesítésre 

vonatkozóan: 

Összesen 7 4 7 5 

140 

7 3 

140 

6 4 19,5 11,5 19,5 11,5 

160 

19,5 11,5 

Összesen 11 12 10 10 31 31 31 

11499-12 

Foglalkoztatás II. 
Foglalkoztatás II.                     0,5         0,5   

11498-12 

Foglalkoztatás I. (érettségire 

épülő képzések esetén) 

Foglalkoztatás I.                     2         2   

11464-16 Pedagógiai és 

pszichológiai feladatok 

Pedagógia                     8,5   7     8,5   

Pedagógiai gyakorlat                       11,5   11,5     11,5 

Bevezetés a 

pszichológiába 
                    2   3     2   

11676-16 Családpedagógiai 

alapismeretek 

Pedagógiai szociológia                     2   4     2   

Mentálhigiéniai 

alapismeretek 
                    1   2     1   
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11687-16 Program és 

szabadidő szervezés 
Szabadidő szervezés                    1   1,5     1 0 

11678-16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 

Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
                    1   1     1 0 

11688-16 Gondozás és 

egészségnevelés 

Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

1   1   1     1   1   1    1    

11470-16 Óvodai nevelési 

feladatok 

A nevelés elméleti alapjai 1   1     2     2                 

Nevelési gyakorlat   3   4     2     4               

11544-16 Konyhai és udvari 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 

Konyhai és udvari 

feladatok 
1   1                             

11543-16 Takarítási 

feladatok az óvodai dajka 

tevékenységében 

Takarítási ismeretek 1   1                             

12070-16 Speciális gondozás 

és egészségvédelem 

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
1   1     2     2                 

Gyógypedagógiai 

egészségtan gyakorlat 
  1   1     2                    

11465-16 Általános 

gyógypedagógiai feladatok 

Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
2   2                            

11684-16 Gyógypedagógiai 

kommunikáció 

Sérülés-specifikus 

kommunikáció 
       2     1                 

11500-12 Munkahelyi 

egészség és biztonság 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 
                    0,5         0,5   
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A kerettanterv szakmai tartalma - a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően - a nappali rendszerű 

oktatásra meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-át lefedi.  

Az időkeret fennmaradó részének (szabadsáv) szakmai tartalmáról a szakképző iskola szakmai programjában kell rendelkezni. 

 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 
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2. számú táblázat 

A szakmai követelménymodulokhoz rendelt tantárgyak és témakörök óraszáma évfolyamonként 

 

  

9. 10. 11. 12. 

S
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m
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k
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zé

s 
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ss
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s 

ó
ra

sz
ám
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ám

 
F

ő
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za
k
k
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h

ez
 

k
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o

ló
d
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ó
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5/13. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

1/13. 2/14. 

A
 s

za
k

k
ép

zé
s 

ö
ss

ze
s 

ó
ra

sz
ám

a 

e gy e gy ögy e gy ögy e gy e gy e gy ögy e gy 

A fő 

szakképe-

sítésre 

vonatkozó: 

Összesen 252 144 252 180 
140 

252 108 
140 

186 124 

2739   

604,5 356,5 

 

702 414 
160 

604,5 356,5 

2237 

Összesen 396 432 360 310 961 1116 961 

Elméleti óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1546,5 óra (56,5%) 

  

                1306,5 óra (58,4%) 

Gyakorlati óraszámok  

(arány ögy-vel) 
öt évfolyamos képzés egészében: 1192,5 óra (43,5%) 930 óra (41,6%) 

1
1
4
9

9
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

I.
 

Foglalkoztatás II. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 15 0 15 0 0   15 0 15 

Munkajogi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkaviszony 

létesítése 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Álláskeresés                     0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkanélküliség                     0 3   3 0 0   3 0 3 

1
1
4
9

8
-1

2
 

F
o

g
la

lk
o

zt
at

ás
 I

. 
(é

re
tt

sé
g
ir

e 

ép
ü

lő
 k

ép
zé

se
k

 e
se

té
n

) 

Foglalkoztatás I. 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 62 0 62 0 0   62 0 62 

Nyelvtani rendszerezés 

1 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvtani rendszerezés 

2 
                    0 8   8 0 0   8 0 8 

Nyelvi 

készségfejlesztés 
                    0 24   24 0 0   24 0 24 
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Munkavállalói 

szókincs 
                    0 22   22 0 0   22 0 22 

1
1
4
6

4
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Pedagógia 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 263,5 0 263,5 252 0   263,5 0 515,5 

Általános pedagógia                     0 124   124 108 0   124 0 232 

Neveléselmélet                     0 93   93 108 0   93 0 201 

Didaktika                     0 46,5   46,5 36 0   46,5 0 82,5 

Pedagógiai gyakorlat 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 356,5 356,5 0 414   0 356,5 770,5 

Gondozási 

tevékenység 
                    0   170,5 170,5 0 198   0 170,5 368,5 

A gyermek 

megismerése, 

tevékenységének 

megfigyelése, 

problémahelyzetek 

elemzése 

                    0   186 186 0 216   0 186 402 

Bevezetés a 

pszichológiába 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
62 0 62 108 0   62 0 170 

Általános és 

személyiség-lélektani 

ismeretek 

                    0 18   18 36 0   18 0 54 

Fejlődéslélektani 

alapok 
                    0 18   18 32 0   18 0 50 

Szociálpszichológiai 

alapismeretek 
                    0 18   18 32 0   18 0 50 

Pedagógiai 

pszichológia 
                    0 8   8 8 0   8 0 16 

1
1
6
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6
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6
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Pedagógiai 

szociológia 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
64 0 64 108 0   64 0 172 

Családtan                     0 64   64 108 0   64 0 172 

Mentálhigiéniai 

alapismeretek 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 72 0   31 0 103 

Családi mentálhigiéné                     0 31   31 72 0   31 0 103 
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1
1
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8

7
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Szabadidő szervezés 0 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 31 0 31 54 0   31 0 116 

Szabadidő pedagógia                     31   31 0 0    0 31 

A játékpedagógia 

alapjai 
                         54 0   0 0 54 

Programszervezés                          , 0   31 0 31 
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6
7

8
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m
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n
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és
 

v
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k
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k
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r
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Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
31 0 31 31 0   31 0 62 

Kommunikációs 

alapismeretek 
                    0 31   31 31 0   31 0 62 
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 Gondozási és 

egészségnevelési 

alapismeretek 

36 0 36  36 0 0   31 0  

139 0 

31 0 31 36 0   31 0 67 

Egészségnevelés 18   18  18       16    16   16 18 0   16 0 34 

Személyi gondozás  18   18  18       15    15   15 18 0   15 0 33 
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A nevelés elméleti 

alapjai 
36 0 36 0   72 0   31 0  

175 0 
         

A nevelés 

alapfogalmai 
10   10     18     10             

Játékpedagógia 8   8     18     5             

Munkajellegű 

tevékenységek az 

óvodában 

10   10     18      10             

Programok az 

óvodában 
8   8     18     6             

Nevelési gyakorlat 0 108 0 144   0 72   0 124  448 0          

Az óvodás korú 

gyermek 

tevékenységeinek 

megfigyelése 

  108   144     72     124           
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Konyhai és udvari 

feladatok 
36 0 36 0   0 0   0 0  

72 0 
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A tálalás, kiszolgálás 

szabályai 
18   24                         

Az óvodaudvar 

karbantartása 
18   8                         

1
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Takarítási ismeretek 36 0 0 0   0 0   0 0  36 0          

Takarítási technikák 36                             

1
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0
-1

6
 S

p
ec

iá
li

s 
g
o

n
d
o

zá
s 

és
 

eg
és

zs
ég

v
éd

el
em

 

Gyógypedagógiai 

egészségtan 
36 0 36 0   72 0   62 0  

206 0 
         

Sérülés-specifikus 

gondozási feladatok 
36   36     72     62             

Gyógypedagógiai 

egészségtan gyakorlat 
0 36 0 36   0 72   0 32  

144 0 
0 0  0 0   0 0 0 

A gondozási 

tevékenységek sérülés-

specifikus kérdései 

  36   36     72     32       0 0   0 0 0 
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Gyógypedagógiai 

alapismeretek 
72  72 0    0   0 0  

144 0 
0 0  0 0   0 0 0 

Bevezetés a 

gyógypedagógiába 
36  18                    0 0   0 0 0 

A gyógypedagógia 

területei 
36   54                    0 0   0 0 0 
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 Sérülés-specifikus 

kommunikáció 
0 0 0 0   72 0   36 0  

108 0 
0 0  0 0   0 0 0 

A kommunikáció 

sajátosságai a 

gyógypedagógiában 

          72     36         0 0   0 0 0 
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 Munkahelyi egészség 

és biztonság 
0 0 0 0   0 0   0 0 0 

0 0 
16 0  0 0   16 0 16 

Munkavédelmi 

alapismeretek 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 

Munkahelyek 

kialakítása 
                    0 4   4 0 0   4 0 4 
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Munkavégzés 

személyi feltételei 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkaeszközök 

biztonsága 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkakörnyezeti 

hatások 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

Munkavédelmi jogi 

ismeretek 
                    0 2   2 0 0   2 0 2 

 

Jelmagyarázat: e/elmélet; gy/gyakorlat; ögy/összefüggő szakmai gyakorlat 

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 8.§ (5) bekezdésének megfelelően a táblázatban a nappali rendszerű oktatásra 

meghatározott tanulói éves kötelező szakmai elméleti és gyakorlati óraszám legalább 90%-a felosztásra került. 

A szakmai és vizsgakövetelményben a szakképesítésre meghatározott elmélet/gyakorlat arányának a teljes képzési idő során kell teljesülnie. 

A tantárgyakra meghatározott időkeret kötelező érvényű, a témakörökre kialakított óraszám pedig ajánlás. 
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A 11499-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás II. 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

9. Foglalkoztatás II. tantárgy 15 óra/15 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

9.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az álláskeresés módszereire, technikáira, valamint a 

munkavállaláshoz, munkaviszony létesítéséhez szükséges alapismeretek elsajátítására. 

 

9.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

9.3. Témakörök 

9.3.1. Munkajogi alapismeretek 3 óra/3óra 

Munkavállaló jogai (megfelelő körülmények közötti foglalkoztatás, bérfizetés, 

költségtérítés, munkaszerződés módosítás, szabadság), kötelezettségei (megjelenés, 

rendelkezésre állás, munkavégzés, magatartási szabályok, együttműködés, tájékoztatás), 

munkavállaló felelőssége (vétkesen okozott kárért való felelősség, megőrzési felelősség, 

munkavállalói biztosíték). 

Munkajogi alapok: felek a munkajogviszonyban, munkaviszony létesítése, munkakör, 

munkaszerződés módosítása, megszűnése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, 

pihenőidők, szabadság. 

Foglalkoztatási formák: munkaviszony, megbízási jogviszony, vállalkozási jogviszony, 

közalkalmazotti jogviszony, közszolgálati jogviszony. 

Speciális jogviszonyok: egyszerűsített foglalkoztatás: fajtái: atipikus munkavégzési formák 

az új munka törvénykönyve szerint (távmunka, bedolgozói munkaviszony, munkaerő-

kölcsönzés, rugalmas munkaidőben történő foglalkoztatás, egyszerűsített foglalkoztatás 

(mezőgazdasági, turisztikai idénymunka és alkalmi munka), önfoglalkoztatás, őstermelői 

jogviszony, háztartási munka, iskolaszövetkezet keretében végzett diákmunka, önkéntes 

munka. 

 

9.3.2. Munkaviszony létesítése 4 óra/4 óra 

Munkaviszony létrejötte, fajtái: munkaszerződés, teljes- és részmunkaidő, határozott és 

határozatlan munkaviszony, minimálbér és garantált bérminimum, képviselet szabályai, 

elállás szabályai, próbaidő. 

Munkavállaláshoz szükséges iratok, munkaviszony megszűnésekor a munkáltató által 

kiadandó dokumentumok. 

Munkaviszony adózási, biztosítási, egészség- és nyugdíjbiztosítási összefüggései: 

munkaadó járulékfizetési kötelezettségei, munkavállaló adó- és járulékfizetési 

kötelezettségei, biztosítottként egészségbiztosítási ellátások fajtái (pénzbeli és 

természetbeli), nyugdíj és munkaviszony. 

9.3.3. Álláskeresés 4 óra/4 óra 

Karrierlehetőségek feltérképezése: önismeret, reális célkitűzések, helyi munkaerőpiac 

ismerete, mobilitás szerepe, képzések szerepe, foglalkoztatási támogatások ismerete. 

Motivációs levél és önéletrajz készítése: fontossága, formai és tartalmi kritériumai, szakmai 

önéletrajz fajtái: hagyományos, Europass, amerikai típusú, önéletrajzban szereplő email cím 

és fénykép megválasztása, motivációs levél felépítése. 
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Álláskeresési módszerek: újsághirdetés, internetes álláskereső oldalak, személyes 

kapcsolatok, kapcsolati hálózat fontossága, EURES (Európai Foglalkoztatási Szolgálat az 

Európai Unióban történő álláskeresésben), munkaügyi szervezet segítségével történő 

álláskeresés, cégek adatbázisába történő jelentkezés, közösségi portálok szerepe. 

Munkaerőpiaci technikák alkalmazása: Foglalkozási Információs Tanácsadó (FIT), 

Foglalkoztatási Információs Pontok (FIP), Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP).  

Állásinterjú: felkészülés, megjelenés, szereplés az állásinterjún, testbeszéd szerepe. 

 

9.3.4. Munkanélküliség 4 óra/4 óra 

A munkanélküli (álláskereső) jogai, kötelezettségei és lehetőségei: álláskeresőként történő 

nyilvántartásba vétel; a munkaügyi szervezettel történő együttműködési kötelezettség főbb 

kritériumai; együttműködési kötelezettség megszegésének szankciói; nyilvántartás 

szünetelése, nyilvántartásból való törlés; munkaügyi szervezet által nyújtott szolgáltatások, 

kiemelten a munkaközvetítés. 

Álláskeresési ellátások („passzív eszközök”): álláskeresési járadék és nyugdíj előtti 

álláskeresési segély. Utazási költségtérítés.  

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás.  

Közfoglalkoztatás: közfoglalkoztatás célja, közfoglalkozatás célcsoportja, közfoglalkozatás 

főbb szabályai 

Munkaügyi szervezet: Nemzeti Foglalkoztatási Szervezet (NFSZ) felépítése, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal, munkaügyi központ, kirendeltség feladatai.  

Az álláskeresők részére nyújtott támogatások („aktív eszközök”): önfoglalkoztatás 

támogatása, foglalkoztatást elősegítő támogatások (képzések, béralapú támogatások, 

mobilitási támogatások). 

Vállalkozások létrehozása és működtetése: társas vállalkozási formák, egyéni vállalkozás, 

mezőgazdasági őstermelő, nyilvántartásba vétel, működés, vállalkozás megszűnésének, 

megszüntetésének szabályai. 

A munkaerőpiac sajátosságai, NFSZ szolgáltatásai: pályaválasztási tanácsadás, munka- és 

pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, álláskereső klub, pszichológiai tanácsadás. 

 

9.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Tanterem 

 

9.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

A 11498-12 azonosító számú 

Foglalkoztatás I.  

(érettségire épülő képzések esetén) 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

10. Foglalkoztatás I. tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

10.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a diákok alkalmasak legyenek egy idegen nyelvű állásinterjún 

eredményesen és hatékonyan részt venni. 
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Ehhez kapcsolódóan tudjanak idegen nyelven személyes és szakmai vonatkozást is beleértve 

bemutatkozni, a munkavállaláshoz kapcsolódóan pedig egy egyszerű formanyomtatványt 

kitölteni. 

Cél, hogy a rendelkezésre álló 64 tanóra egység keretén belül egyrészt egy nyelvtani 

rendszerezés történjen meg a legalapvetőbb igeidők, segédigék, illetve az állásinterjúhoz 

kapcsolódóan a legalapvetőbb mondatszerkesztési eljárások elsajátítása révén. Majd erre építve 

történjen meg az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés és az induktív nyelvtanulási 

készségfejlesztés 6 alapvető, a mindennapi élethez kapcsolódó társalgási témakörön keresztül. 

Végül ezekre az ismertekre alapozva valósuljon meg a szakmájához kapcsolódó idegen nyelvi 

kompetenciafejlesztés. 

 

10.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Idegen nyelvek 

 

10.3. Témakörök 

10.3.1. Nyelvtani rendszerezés 1 8 óra/8 óra 

A 8 órás nyelvtani rendszerezés alatt a tanulók a legalapvetőbb igeidőket átismétlik, illetve 

begyakorolják azokat, hogy munkavállaláshoz kapcsolódóan, hogy az állásinterjú során ne 

okozzon gondot a múltra, illetve a jövőre vonatkozó kérdések megértése, illetve az azokra 

adandó válaszok megfogalmazása. Továbbá alkalmas lesz a tanuló arra, hogy egy szakmai 

állásinterjún elhangzott kérdésekre összetett mondatokban legyen képes reagálni, helyesen 

használva az igeidő egyeztetést.  

Az igeidők helyes begyakorlása lehetővé teszi számára, hogy mint leendő munkavállaló 

képes legyen arra, hogy a munkaszerződésben megfogalmazott tartalmakat helyesen 

értelmezze, illetve a jövőbeli karrierlehetőségeket feltérképezze. A célként megfogalmazott 

idegen nyelvi magbiztosság csak az igeidők helyes használata révén fog megvalósulni. 

 

10.3.2. Nyelvtani rendszerezés 2 8 óra/8 óra 

A 8 órás témakör során a diák a kérdésszerkesztés, a jelen, jövő és múlt idejű feltételes mód, 

illetve a módbeli segédigék (lehetőséget, kötelességet, szükségességet, tiltást kifejező) 

használatát eleveníti fel, amely révén idegen nyelven sokkal egzaktabb módon tud 

bemutatkozni szakmai és személyes vonatkozásban egyaránt. A segédigék 

jelentéstartalmának precíz és pontos ismerete alapján alkalmas lesz arra, hogy tudjon 

tájékozódni a munkahelyi és szabadidő lehetőségekről. Precízen meg tudja majd fogalmazni 

az állásinterjún idegen nyelven feltett kérdésekre a választ kihasználva a segédigék által 

biztosított nyelvi precizitás adta kereteket. A kérdésfeltevés alapvető szabályainak 

elsajátítása révén alkalmassá válik a diák arra, hogy egy munkahelyi állásinterjún megértse 

a feltett kérdéseket, illetve esetlegesen ő maga is tisztázó kérdéseket tudjon feltenni a 

munkahelyi meghallgatás során. A szórend, a prepozíciók és a kötőszavak pontos 

használatának elsajátításával olyan egyszerű mondatszerkesztési eljárások birtokába jut, 

amely által alkalmassá válik arra, hogy az állásinterjún elhangozott kérdésekre relevánsan 

tudjon felelni, illetve képes legyen tájékozódni a munkakörülményekről és lehetőségekről. 

 

10.3.3. Nyelvi készségfejlesztés 24 óra/24 óra 

(Az induktív nyelvtanulási képesség és az idegen nyelvi asszociatív memória fejlesztése 

fonetikai készségfejlesztéssel kiegészítve) 

 

A 24 órás nyelvi készségfejlesztő blokk során a diák rendszerezi az idegen nyelvi 

alapszókincshez kapcsolódó ismereteit. E szókincset alapul véve valósul meg az induktív 

nyelvtanulási képességfejlesztés és az idegen nyelvi asszociatív memóriafejlesztés 6 

alapvető társalgási témakör szavai, kifejezésein keresztül. Az induktív nyelvtanulási 
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képesség által egy adott idegen nyelv struktúráját meghatározó szabályok 

kikövetkeztetésére lesz alkalmas a tanuló. Ahhoz, hogy a diák koherensen lássa a nyelvet, és 

ennek szellemében tudjon idegen nyelven reagálni, feltétlenül szükséges ennek a 

képességnek a minél tudatosabb fejlesztése. Ehhez szorosan kapcsolódik az idegen nyelvi 

asszociatív memóriafejlesztés, ami az idegen nyelvű anyag megtanulásának képessége: 

képesség arra, hogy létrejöjjön a kapcsolat az ingerek (az anyanyelv szavai, kifejezése) és a 

válaszok (a célnyelv szavai és kifejezései) között. Mind a két fejlesztés hétköznapi 

társalgási témakörök elsajátítása során valósul meg.  

Az elsajátítandó témakörök: 

- személyes bemutatkozás 

- a munka világa 

- napi tevékenységek, aktivitás 

- lakás, ház 

- utazás,  

- étkezés   

Ezen a témakörön keresztül valósul meg a fonetikai dekódolási képességfejlesztés is, amely 

során a célnyelv legfontosabb fonetikai szabályaival ismerkedik meg a nyelvtanuló. 

 

10.3.4. Munkavállalói szókincs 22 óra/22 óra 

A 22 órás szakmai nyelvi készségfejlesztés csak a 40 órás 3 alapozó témakör elsajátítása 

után lehetséges. Cél, hogy a témakör végére a diák folyékonyan tudjon bemutatkozni 

kifejezetten szakmai vonatkozással. Képes lesz a munkalehetőségeket feltérképezni a 

célnyelvi országban. Begyakorolja az alapadatokat tartalmazó formanyomtatvány kitöltését, 

illetve a szakmai önéletrajz és a motivációs levél megírásához szükséges rutint megszerzi. 

Elsajátítja azt a szakmai jellegű szókincset, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 

munkalehetőségekről, munkakörülményekről tájékozódjon. A témakör tanulása során 

közvetlenül a szakmájára vonatkozó gyakran használt kifejezéseket sajátítja el. A 

munkaszerződések kulcskifejezéseinek elsajátítása és fordítása révén alkalmas lesz arra, 

hogy a leendő saját munkaszerződését, illetve munkaköri leírását lefordítsa és értelmezze. 

 

10.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

Az órák kb. 50%-a egyszerű tanteremben történjen, egy másik fele pedig számítógépes tanterem, 

hiszen az oktatás egy jelentős részben digitális tananyag által támogatott formában zajlik. 

 

10.5. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

A 11464-16 azonosító számú 

Pedagógiai és pszichológiai feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

11. Pedagógia tantárgy 515,5 óra/515,5 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

11.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy korszerű pedagógiai ismeretek elsajátításával készítse fel a 

tanulókat a nevelő-oktató munkában történő tudatos és hatékony közreműködésre. 

 

11.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 
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A pedagógiai tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz 

 

11.3. Témakörök 

11.3.1. Általános pedagógiai 232óra/232óra 

A pedagógia tárgya, célja, feladata 

A pedagógia a tudományok rendszerében 

A pedagógia területei 

 

11.3.2. Neveléselmélet 201 óra/201 óra 

A nevelés fogalma, célja, feladata 

A nevelés folyamata 

Értékek, normák a nevelés folyamatában 

A személyiségfejlődést befolyásoló tényezők: a természeti tényezők, társadalmi tényezők, a kultúra 

szerepe 

A szocializáció fogalma 

A kortársak szerepe a szocializációban 

A nevelés színterei: család, óvodai, iskola 

A nevelési módszer fogalma, típusai  

Sajátos nevelési igényű gyermek 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek 

Inklúzió, integráció, szegregáció 

 

11.3.3. Didaktika 82,5 óra/82,5 óra 

A didaktika fogalma 

A pedagógia és a didaktika kapcsolata 

Az oktatás célja 

A didaktika alapfogalmai 

Az oktatás módszerei 

Az oktatási módszer kiválasztásának szempontjai 

Az oktatás tárgyi feltételei, eszközei 

Az oktatás szervezeti és munkaformái 

 

11.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

12. Pedagógiai gyakorlat tantárgy 770,5óra/770,5óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

12.1. A tantárgy tanításának célja 

A pedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodák és iskolák szakmai 

munkájába, megismerjék a nevelés- és oktatás különböző színtereit. Legyenek tájékozottak az itt 

végzendő pedagógiai munka jellegével, az alkalmazott módszerekkel. A megszerzett tapasztalatokat 

el tudják helyezni a személyiségfejlesztés rendszerében, a megismert új elemekkel szélesítsék 

pedagógiai tudásukat. 

 

12.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai gyakorlat tantárgy kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, – 

kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) műveltségterületek 
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közismereti tartalmaihoz, továbbá a nevelés elméleti, a didaktikai és a fejlődés-lélektani szakmai 

tartalmakhoz. 

 

12.3. Témakörök 

12.3.1. Gondozási tevékenység 368,5 óra/368,5 óra 

Gondozási tevékenység elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok alapján. 

Az egészséges életmódra nevelés területei: a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, 

mozgásigényének kielégítése; 

A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése. 

A gyermeki testi képességek fejlődésének segítése. 

A gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése; az egészséges életmód, a testápolás, az 

étkezés, az öltözködés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása; 

A gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet feltételei. 

A környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása. 

 

A gyermek megismerése, tevékenységének megfigyelése, problémahelyzetek elemzése

 402óra/402óra 

A gyermek megismerésének módjai, a megfigyelés, a módszer alkalmazásának pszichológiai, 

pedagógiai és etikai feltételei.  

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. 

A gyermek rajz-ábrázolás tevékenységének fejlődése, rajzok alapján a gyermek fejlettségének mutatói. 

A játék, munka, tanulás pedagógiai/pszichológiai alapjainak megfigyelése. 

A gyermek fejlettségének mutatói, életkorának megfelelő fejlettség. 

A társas kapcsolatok alakulása, jellemzői. 

Szociometria, a módszer alkalmazásának pszichológiai, pedagógiai és etikai feltételei. 

A gyermek motiválása, aktivitás, a beleélés. 

Az intézmény napirendje, a csoport/osztály tevékenységi területei, csoportfoglalkozások, tanórák 

rendje, szervezési feladatok, előkészület, lebonyolítás, ellenőrzés, értékelés. 

A tanórán kívüli foglalkozások. 

Szemléltető eszközök készítésének lehetőségei, technikái. 

Az iskolán kívüli programok, lehetőségei, tervezése, szervezése, irányítása. 

A viselkedést kiváltó/fenntartó okok, a jelenségek mögött álló tények, érzelmek. 

A gyermek kapcsolatainak rendszere, konfliktusmegoldások elemzése, véleményezése. 

A konfliktus közvetlen és közvetett okai, a konfliktusok gyökerei, az érdek, a szükséglet, az érzelem. 

A különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló,beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,kiemelten tehetséges 

gyermek, tanuló. 

Pedagógusok összehangolt munkájának jelentősége. 

 

A képzés javasolt helyszíne (ajánlás): 

A szakmai gyakorlat helyszíne: a köznevelés intézményei, kiemelten óvoda vagy általános iskola.  

A szorgalmi időszakban lebonyolításra kerülő szakmai gyakorlat: heti, kétheti vagy havi 

rendszerességgel történik, a gyakorlati hellyel egyeztetett időpontban. A gyakorlat helyszínét az 

iskola maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás 

alapján csoportosan és egyénileg történhet. A gyakorlatvezető pedagógus a hospitálás alatti 

megfigyelési szempontokra felhívja a tanulók figyelmét. A megadott szempontok alapján a tanulók 

feljegyzéseket készítenek, melyeknek tartalmaznia kell az adott intézmény struktúrájáról, ellátási 

formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról 

szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. Ezek a feljegyzések (munkafüzet, munkanapló) a 

gyakorlati vizsgán bemutatandók. A tanulók a tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus 

bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik. 
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Összefüggő szakmai gyakorlat:Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, 

ezért alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez. Az 

összefüggő nyári gyakorlat sajátos körülmények között is teljesíthető, pl.: nyári tábor, erdei iskola, 

sporttáborok, és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében. A gyakorlati idő alatt 

készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló a gyakorlati vizsgán bemutatandók. 

 

12.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

13. Bevezetés a pszichológiába tantárgy 170óra/170 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

13.1. A tantárgy tanításának célja 

A pszichológiatantárgy oktatásának célja, olyan általános, személyiség-lélektani, 

szociálpszichológiai, fejlődéspszichológiai és pedagógiai pszichológiai ismeretanyag átadása, mely 

hozzásegíti a tanulókat önmaguk és mások megismeréséhez, a szocializációs folyamatok 

értelmezéséhez, a családi és társadalmi helyzetek elemzéséhez. 

 

13.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pszichológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció-magyar nyelv és irodalom (irodalom, 

művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz 

 

13.3. Témakörök 

13.3.1. Általános és személyiség-lélektani ismeretek 54óra/54óra 

A pszichológia tárgya, feladata, a pszichológia ágai,  

A pszichológia fogalma, tárgya, feladata 

A pszichológia vizsgálati módszerei 

A pszichológia helye a tudományok rendszerében 

A személyiség-lélektan fogalma 

A megismerési folyamatok 

A személyiség fogalma 

A személyiség fejlődését befolyásoló tényezők 

Az emberi szükségletek rendszere 

 

13.3.2. Fejlődéslélektani alapok 50 óra/50 óra 

A fejlődéslélektan tárgya, módszerei, a pszichikus fejlődés feltételei 

A fejlődést befolyásoló tényezők 

Az életkori szakaszok 

A gyermek és gondozója közötti kapcsolat 

A kötődés 

A korai anya-gyermek kapcsolat 

Harlow kísérletei 

Az Ainswort és az „Idegen helyzet kísérlet” 

A kötődés mintázatai 

A biztonságos kötődés  

Az elkerülő kötődés  

Az ambivalens kötődés  

A dezorganizált kötődés 

Az én felfedezése 

A hospitalizmus 
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Az apa- gyermek kapcsolat jelentősége, szerepe a fejlődésben 

 

13.3.3. Szociálpszichológiai alapismeretek 50óra/50 óra 

A szociálpszichológia fogalma 

A szociálpszichológia tárgya, területei 

A csoport fogalma, fajtáiés szerveződésük alapja 

A csoportfejlődés szakaszai 

A szerep és a státusz 

Az előítélet és a sztereotípia fogalma, és kapcsolatuk 

A deviancia 

13.3.4. Pedagógiai pszichológia 16 óra/16 óra 

A pedagógiai pszichológia fogalma 

A pedagógiai pszichológia tárgya 

A vezetési, nevelési stílusok fogalma és fajtái 

A nevelési attitűd fogalma, típusai 

A kortárscsoportok kapcsolatainak feltérképezése 

A szociometria 

 

 

13.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 11676-16 azonosító számú 

Családpedagógiai alapismeretek 

 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

14. Pedagógiai szociológia tantárgy 172 óra/172 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

14.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismereteket szerezzenek és elemzéseket végezzenek 

azon társadalmi közösségekről (elsősorban a családról) amelyek körülveszik a gyermeket, tanulót és 

meghatározzák teljesítményét az intézményben és az intézményen kívül. 

 

14.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A pedagógiai szociológia tantárgy kapcsolódik a kommunikáció, magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, – kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) természetismeret 

(biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.  

 

 

14.3. Témakörök 

14.3.1. Családtan 172 óra/172 óra 

Család és társadalom 

A család fogalma 

A fejlődési családmodell 

A család szerkezete 

A család funkciói 
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A család fejlődési életciklusai 

A család rendszerelméletű modellje 

A család, mint támogató rendszer, és mint problémaforrás 

Családi szerepek és szerepkonfliktusok 

Családi konfliktusok típusai 

Családi konfliktusok feloldása 

A család és az intézmény kapcsolatrendszere 

Az iskolakerülés és a családi reakciók 

Fiatalkorú bűnöző a családban 

A büntethetőség jogi kérdései 

A büntetés pszichés hatásai a fiatalkorú egyénre 

Devianciák megjelenése a családban 

A gyermekszegénység kérdései 

 

 

14.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

15. Mentálhigiéniai alapismeretek tantárgy 103 óra/103 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

15.1. A tantárgy tanításának célja 

A mentálhigiéniai alapismeretek tanításának célja a mentálhigiénés szemléletmód megalapozása, a 

lelki egészségvédelem alapfogalmainak megismertetése. 

 

15.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A mentálhigiéniai alapismeretek tantárgy kapcsolódik a természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a pszichológia és a nevelés elméleti 

tartalmakhoz. 

 

15.3. Témakörök 

15.3.1. Családi mentálhigiéné  103 óra/103 óra 

A mentálhigiéné fogalma 

A család, mint a mentálhigiéné tárgya 

Az emberi szükségletek rendszere 

Az emberi szükségletek sérülése 

A család lelki egészségének tényezői 

A krízis fogalma 

Krízishelyzetek a családban 

A család elégtelen, hibás működése 

Az elhanyagolás 

A hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A túlkötés problémái 

Krónikus konfliktusok, veszélyeztetett családok 

Veszélyeztetett gyermek, tanuló az óvodában, iskolában 

A konfliktus fogalma, típusai 

Konfliktuskezelés stratégiák 

Koordináció a pedagógusokkal, egészségügyi és szociális szakemberekkel 

 

15.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A 11687-16 azonosító számú 

Program és szabadidő szervezés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

16. Szabadidő szervezés tantárgy 116 óra/116 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

16.1. A tantárgy tanításának célja 

A szabadidő szervezés tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek és 

képességek fejlesztése, amelynek eredményeként a tanuló képes játék- és szabadidős 

tevékenységeket kezdeményezni, megszervezni és vezetni. 

 

16.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A szabadidő szervezés tantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a nevelés). 

Kapcsolódik a pszichológia (fejlődéslélektan), a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, 

kommunikáció), természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz.  

 

16.3. Témakörök 

16.3.1. Szabadidő-pedagógia 31 óra/31óra 

Szabadidő fogalma, funkciói, csoportosítása  

A szabadidős tevékenységek tartalmi lehetőségei, tevékenységei és színterei 

A szabadidő szervezés célja, feladata, pedagógiai kérdései  

A szabadidő szervezést befolyásoló tényezők 

A szabadidő szervezés elvei  

A szabadidő, mint személyiségfejlesztő tevékenység 

A szabadidő szemléletformáló hatása  

Kötött és kötetlen szabadidő az óvodában és az általános iskolában 

Intézményen belüli és kívüli szabadidős tevékenységek 

Irodalmi szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Manuális, kézműves tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Zenei szabadidős tevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

Mozgás és sporttevékenységek szervezése, előkészítése, lebonyolítása 

 

16.3.2. A játékpedagógiája és pszichológiája 54 óra/54 óra 

A játékok általános jellemzői 

A játéktevékenység fejlődése a különböző életkori szakaszokban 

A játék célja, szerepe az óvodások és az iskolások életében 

A biztonságos játék – a játék biztonsága 

A játék „öngyógyító” szerepe 

Az életkori sajátosságoknak megfelelő szerepjátékok 

Mesék, versek feldolgozása szerepjátékkal 

A játékvezető feladati, a vele szemben támasztott elvárások 

Játék – oktatás – szabadidő összefüggései 

Konstrukciós játékok 

Korunk játékai: fantasy-játékok, virtuális játékok – veszélyei, előnyei 

 

16.3.3. Programszervezés 31 óra/31 óra 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában, általános iskolában 
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Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékeink 

Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk a köznevelési 

intézményekkel 

Kulturális programok az óvodában, általános iskolában 

Óvodai, iskolai kirándulás, erdei iskola, tábor előkészítése, szervezése, lebonyolítása  

Szülői értekezletek jelentősége, szervezése 

Fogadó órák jelentősége, szervezése 

Nyílt napok jelentősége, szervezése 

Munkadélutánok jelentősége, szervezése 

 

16.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 11678-16 azonosító számú 

Kommunikáció és viselkedéskultúra 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

17. Kommunikáció és viselkedéskultúra alapjai tantárgy 62 óra/62 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

17.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a képzést végzett képes legyen alkalmazni a verbális és non-

verbális kommunikációt. Megfelelően tudja magát kifejezni akár szóban, akár írásban. 

Munkájához hozzá tartozik az emberekkel való foglalkozás, kapcsolattartás, ezért fontos, hogy 

képes legyen véleményének – a közösségi normákat betartva – megfogalmazására, kifejtésére, 

álláspontjának megvédésére, indoklására.  

 

17.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A kommunikáció és viselkedéskultúratantárgy közvetlenül kapcsolódik a neveléselmélethez (a 

nevelés színterei, személyi feltételei). Kapcsolódik a pszichológia, a magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz.  

 

 

17.3. Témakörök 

17.3.1. Kommunikációs alapismeretek 62 óra/62 óra 

A kommunikáció fogalma, jelentősége 

A verbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció 

Kommunikációs technikák 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők 

A meggyőző kommunikáció 

Az eredményes közlés folyamata, feltételei 

A kapcsolatteremtés szabályai 

A kapcsolattartás szabályai, elvárásai 

Bemutatkozás illemtana – az első benyomás jelentősége 

Köszönési formák 
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A megszólítás protokollja 

Távolsági zónák, térközszabályozás 

Telefonálás illemtana 

Írásbeli, szóbeli közlések illemtana 

Bizalmi légkör kialakítása 

Divat, öltözködés, smink, testi higiéné 

 

17.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 11688-16 azonosító számú 

Gondozás és egészségnevelés 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

18. Gondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy 206 óra/206 óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

18.1. A tantárgy tanításának célja 
Azgondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy oktatásának célja, olyan hallgatók képzése, akik 

ismerik az óvodában és az iskolában előforduló alapvető egészségügyi, személyi higiéniai, feladatokat és az 

egészségmagatartás kialakításában a gyermek, tanuló aktuális képességeire építve a differenciált fejlesztés 

jelentőségét. 

 

18.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gondozási és egészségnevelési alapismeretek tantárgy közvetlenül kapcsolódik a pszichológia, a 

magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) 

természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

 

18.3. Témakörök 

18.3.1. Egészségnevelés 104 óra/ 104óra 

Az egészség fogalma 

Az egészségvédelem fogalma, célja, feladata 

Az egészségvédelem és a nevelés kapcsolata  

Az egészségnevelés fogalma, célja 

Az egészségnevelés feladata, területei 

A táplálkozás egészségtana 

Egyéni sajátosságok figyelembevétele táplálkozás során 

Pszichés hatások jelentősége az étkezésben  

A helyes életritmus és érzelmi biztonság megteremtésének feltételei 

A nyugodt pihenés, alvás környezeti feltételei 

A nyugodt pihenés, alvás pszichés feltételei  

Aktív és passzív pihenés jelentősége 

 

18.3.2. Személyi gondozás 102 óra/102óra 

A személyi gondozás fogalma 

A személyi gondozás területei 

A gondozás szerepe a nevelési folyamatban 

A higiénés szokások kialakításának területei 



 

1374 

 

Higiénés szokások kialakítása az étkezések előtt, közben és az étkezést követően  

A kulturált étkezési szokások kialakítása 

A lázas gyermek a közösségben 

Az integráltan nevelt sajátos nevelési igényű gyermek személyi gondozásának kérdései 

A gondozási folyamatban elvárt magatartás, kommunikáció 

 

18.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 11470-16 azonosító számú 

Óvodai nevelési feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

19. A nevelés elméletei alapjai tantárgy 175óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

19.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, olyan ismeretek közvetítése, készségek és képességek fejlesztése, 

amelynek eredményeként a tanuló az óvodapedagógus közvetlen irányítás mellett képes 

segítséget nyújtani az óvodai napirend megvalósulásában. 

 

19.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A nevelési alapismeretek tantárgy közvetlenül kapcsolódik a magyar nyelv és irodalom 

(irodalom, művészetek, kommunikáció), természetismeret (biológia) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz. 

 

19.3. Témakörök 

19.3.1. A nevelés alapfogalmai 48 óra/… óra 

A nevelés fogalma, színterei 

A szocializáció fogalma és jellemzői 

A családi nevelés jelentősége 

A nevelő, mint modell 

Az óvodai nevelés sajátosságai 

A különleges gondozás fogalma 

Az SNI –s gyermek az óvodában, inklúzió, integráció, szegregáció 

Nevelési problémák az óvodában, agresszív és szorongó gyermek a csoportban 

Az egyéni bánásmód az óvodai dajka tevékenységében 

Társas kapcsolatok az óvodáskorban 

A helyes életritmus jelentősége az óvodában 

Az óvodai napirend sajátosságai 

 

19.3.2. Játékpedagógia 39 óra/… óra 

A játék fogalma 

A játék fajtái 

A játék feltételei 

A játék szerepe a személyiségfejlődésben 

A játéktevékenység fejlődése az egyes életkori szakaszokban 

Az óvodai dajka szerepe a biztonságos játék feltételeinek megteremtésében 
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19.3.3. Munkajellegű tevékenységek az óvodában 48óra/… óra 

Munkajellegű tevékenységek az óvodában 

A munka, mint a személyiségfejlesztés eszköze  

A játék és a munka kapcsolata 

Az önkiszolgálás és a naposi munka jelentősége, az óvodáskorban  

Munkalehetőségek az óvoda udvarán 

Évszakokhoz kapcsolódó feladatok az óvodában 

Az óvodai dajka munkatevékenységekkel kapcsolatos feladatai 

 

19.3.4. Programok az óvodában 40 óra/… óra 

Ünnepélyek, megemlékezések az óvodában 

Ünnepekhez kapcsolódó népszokások, hagyományok, néprajzi értékeink 

Közművelődési intézmények helye a szabadidős tevékenységben, kapcsolatuk az óvodával 

Kulturális programok az óvodában 

Óvodai kirándulás, előkészítése, szervezése, lebonyolítása  

Szülői értekezletek jelentősége 

 

19.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

20. Nevelési gyakorlat tantárgy 448óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

20.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyakorlat célja, hogy a tanulók betekintést nyerjenek az óvodáskorú gyermeket gondozó-

nevelő intézmények szakmai munkájába, megtapasztalják a napirend jelentőségét az óvodáskorú 

gyermek fejlődésében. A gyakorlat során megfigyelhetik a gyermekek különböző 

tevékenységeit.  

 

20.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy közvetlenül kapcsolódik „A nevelés elméleti alapjai” tantárgy és a „Gondozás és 

egészségnevelés” szakmai modul tartalmaihoz. 

 

20.3. Témakörök 

20.3.1. Az óvodáskorú gyermek tevékenységeinek megfigyelése 448 óra/… óra 

A gyerekek külső megjelenése 

Beszoktatás 

Részvétel a foglalkozásokon 

Érdeklődés 

Aktivitás 

Gyerek kötelezettségei 

Kérésre, utasításra való reagálás 

Gyerek-pedagógus együttműködése 

Gyerek-gyerek együttműködése 

A pedagógus reakcióinak megfigyelése 

 

20.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 11544-16 azonosító számú 
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Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

21. Konyhai és udvari feladatok tantárgy 72 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

21.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók megismerjék az óvodában történő tálalás, 

kiszolgálás higiénés előírásait, valamint az óvodai konyha tisztántartásának eljárásait, szabályait. 

A tanuló legyen képes megteremteni a gyermek biztonságos udvari tevékenységének feltételeit. 

 

21.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy közvetlenül kapcsolódik a természetismeret (biológia) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz, valamint a Gondozás és egészségnevelés szakmai modul tartalmaihoz. 

 

21.3. Témakörök 

21.3.1. A tálalás, kiszolgálás szabályai  42 óra/… óra 

Az óvoda konyhája, étkeztetéssel kapcsolatos higiénés előírások, a konyhában tartózkodás 

rendje 

A beszállítás és az ételek átvételének szabályai  

A tálalókonyha 

Az ételek szakszerű tárolása és tálalása az óvodában 

Az étel hőmérséklete, maghőmérséklet, maghőmérő a melegítés szabályainak betartása  

A hűtés szabályai 

A hűtési lánc 

A tálalás, kiszolgálás szabályai az óvodában  

A csoportban történő tálalás szabályai  

A mosogatás higiénéje, szabályai, lépései, a mosogatógép használatának szabályai 

Két- illetve háromfázisú mosogatás szabályai 

Mosogatószerek tárolásának szabályai 

Az ételmaradék tárolása 

A keresztszennyeződés elkerülése 

Az ételminta-vétel szabályai, lépései, eszközei 

A hűtőszekrényben elhelyezett ételek tárolásának szabályai 

A konyha takarításának szabályai  

Veszélyhelyzetek az óvoda konyhájában 

 

21.3.2. Az óvodaudvar karbantartása 12 óra/… óra 

Az óvoda udvarának tagolása 

Növények az óvoda udvarán 

Mérgező növények veszélyei 

Hinták, csúszdák, mászókák, homokozó az óvoda udvarán 

Az udvari játékok karbantartásának szabályai 

A biztonságos udvari játék megteremtésének feltételei 

Évszakokhoz kapcsolódó feladatok az óvoda udvarán 

A gyermekek körében végezhető tevékenységek az óvoda udvarán 

 

21.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 
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A 11543-16 azonosító számú 

Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

22. Takarítási ismeretek tantárgy 36 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

22.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló megismerje az óvodatakarításhoz szükséges tisztítás-

technológiai eljárásokat, eszközöket, fertőtlenítő vegyi anyagokat, a különböző felületek 

takarításának, fertőtlenítésének folyamatát, valamint a biztonságos munkavégzés feltételeinek 

szabályait 

 

22.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik a természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz 

 

22.3. Témakörök 

22.3.1. Takarítási technikák 36 óra/… 

Az óvoda rendje, tisztasága 

A takarítás fogalma, fajtái 

A tisztító- és ápolószerek típusa, a tisztító- és ápolószerek felhasználási területei 

A takarítás során használt anyagok, eszközök, hagyományos tisztítószerek 

A tisztítószerek tárolásának, használatának szabályai, a veszélyek figyelemkeltő jelölései 

A gyermekek körében végezhető munkatevékenységek 

A gyermekek körében nem végezhető munkatevékenységek 

Elektromos kisgépek biztonságos használata, érintésvédelmi szabályok az óvodában 

A textíliák mosása, vasalása 

A porszívózás szabályai 

Növénygondozás a csoportszobában 

A szennyező anyagok kezelése, tárolása 

A takarítás során használt védőruházat 

 

22.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 12070-16 azonosító számú 

Speciális gondozás és egészségvédelem 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

23. Gyógypedagógiai egészségtan tantárgy 206 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 
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23.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyógypedagógiai egészségtan tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg a sérült 

gyermek/felnőtt gondozásának, intézményi ellátásának sajátosságait, valamint a speciális higiénés 

szokásrendszer kialakításának feltételrendszerét. 

 

23.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A gyógypedagógiai egészségtan, a természetismeret (biológia) műveltségterületek közismereti 

tartalmaihoz, továbbá a pedagógia és pszichológia tárgyak elméleti tartalmaihoz kapcsolódik. 

 

23.3. Témakörök 

23.3.1. Sérülés-specifikus gondozási feladatok1 206 óra/… óra 

A sajátos nevelési igényű gyermek testi fejlődésének sajátosságai 

A személyi higiéné jelentősége 

Az enuresisnocturna 

Cukorbeteg gyermek  

Epilepsziás gyermek  

Az akadálymentesítés fogalma, formái 

A tanulásban akadályozottak speciális egészségtana 

Az értelmileg akadályozottak speciális egészségtana 

Az önálló életvitel lehetőségei 

A látási fogyatékosok speciális egészségtana, iskolai higiénéje 

A látási fogyatékosság hatása a személyiségfejlődésére 

A látásfogyatékos gyermek önkiszolgáló tevékenysége, higiénés szokásainak sajátosságai 

A hallási fogyatékosok speciális egészségtana, fülészeti gondozása 

A hallási fogyatékosság hatása a gyermek személyiségfejlődésére 

A műtéti úton helyreállított hallás  

A hallási fogyatékos gyermek önkiszolgálásra nevelésének, higiénés szokásainak 

sajátosságai 

A mozgásszervi fogyatékosok speciális egészségtana 

A mozgásszervi fogyatékosok gyógyászati és rehabilitációs eszközei 

A mozgásszervi fogyatékosság hatása a személyiség fejlődésére 

A mozgásszervi fogyatékos gyermekek önkiszolgálásra nevelésének, higiénés szokásainak 

sajátosságai 

Logopédiai munka higiénéje 

Az autizmus spektrum zavarral élő személyek speciális egészségtana 

A protetikus környezet fogalma, eszközei, higiénéje 

A pszichés fejlődési zavar higiénéje 

 

23.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

24. Gyógypedagógiai egészségtan gyakorlat tantárgy 144óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

 

24.1. A tantárgy tanításának célja 

A gyógypedagógiai gyakorlat célja, hogy a tanulók vegyenek részt az integráltan nevelt 

fogyatékos gyermekek mindennapjaiban, igazodjanak el a sérülteket nevelő-oktató 

intézményrendszerben, alakítsanak ki partneri együttműködési viszonyt a fogyatékos gyermekek 

nevelésében. 
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24.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A tantárgy kapcsolódik az „Általános gyógypedagógia feladatok” a „Gondozás és 

egészségnevelés” szakmai modul, továbbá a természetismeret (biológia) műveltségterületek 

közismereti tartalmaihoz 

 

24.3. Témakörök 

24.3.1. A gondozási tevékenységek sérülés-specifikus kérdései 144óra/… óra 

Kapcsolatfelvétel, együttműködés az intézmény gyógypedagógusaival, nevelőivel, 

gondozóival. 

Az intézmény működése, jellege, cél, feladatrendszere, működésének személyi és tárgyi 

feltételei. 

Az intézmény által gondozott/nevelt/oktatott személyek megfigyelése, kapcsolatfelvétel a 

személlyel. 

Gondozási tevékenység megfigyelése, elemzése pedagógiai/pszichológiai szempontok 

alapján. 

Speciális módszerek, eszközök, eljárások megfigyelése. 

A sérült személy testi szükségleteinek megfigyelése, bekapcsolódás a szükségletek 

kielégítésébe. 

A sérült személy mozgásigényének megfigyelése, bekapcsolódás az összerendezett mozgás 

fejlődésének elősegítésébe. 

A sérült személy higiénés szokásrendszerének megfigyelése, bekapcsolódás a higiénés 

szokásrendszer kialakításába. 

A sérült személy önkiszolgáló folyamatainak megfigyelése, bekapcsolódás az önkiszolgálás 

folyamatába  

 

24.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 11465-16 azonosító számú 

Általános gyógypedagógiai feladatok 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

25. Gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy 144 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

25.1. A tantárgy tanításának célja 

Az általános gyógypedagógiai alapismeretek tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék 

meg a gyógypedagógia alapfogalmait, a sérülések típusait, valamint képesek legyenek 

eligazodni a gyógypedagógia intézményrendszerében. 

 

25.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

Az általános gyógypedagógia a társadalomismeret, (történelem) természetismeret (biológia) 

műveltségterületek közismereti tartalmaihoz, továbbá a pedagógia és pszichológia tárgyak 

elméleti tartalmakhoz. 

 

25.3. Témakörök 

25.3.1. Bevezetés a gyógypedagógiába 54 óra/… óra 

A gyógypedagógia fogalma, tárgya, célja, helye a tudományok rendszerében 
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A különleges gondozáshoz való jog 

Az SNI fogalma 

Integráció, inklúzió, szegregáció 

A fogyatékosságok okai 

A környezeti ártalmak, veszélyeztető tényezők 

Gyógypedagógiai diagnózis felállítása 

A korai gondozás fogalma, tartalma, intézményrendszere 

Fogyatékos gyermek a családban 

 

25.3.2. A gyógypedagógia területei 90 óra/… óra 

A tanulási akadályozottság és az értelmi akadályozottság fogalma, okai, jellemzői 

A látásfogyatékosság fogalma, okai, jellemzői 

A hallásfogyatékosság fogalma, okai, jellemzői 

A mozgáskorlátozottság fogalma, okai, jellemzői 

A beszédfogyatékosság fogalma, okai, jellemzői 

Az autizmus spektrumzavar fogalma, okai, jellemzői 

A súlyos halmozott fogyatékosság fogalma, okai, jellemzői 

A diszlexia, diszgráfia, és a diszkalkulia fogalma, okai, jellemzői 

A hiperaktivitás fogalma, okai, jellemzői 

A figyelemzavar fogalma, okai, jellemzői 

A magatartási zavar fogalma, okai, jellemzői 

 

25.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 11684-16 azonosító számú 

Gyógypedagógiai kommunikáció 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

26. Sérülés-specifikus kommunikáció tantárgy 108 óra/… óra* 

* 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés 

26.1. A tantárgy tanításának célja 

A tantárgy tanításának célja, hogy a tanuló legyen képes a fogyatékos személy, hiányzó 

kommunikációs készségeinek kompenzálására, a kommunikáció iránti igény felkeltésére és 

minél több kommunikációs csatorna felhasználásával a bizalmi légkör kialakítására. 

 

26.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

A sérülés-specifikus kommunikáció tantárgy közvetlenül kapcsolódik a „Általános 

gyógypedagógiai feladatok” tantárgyhoz, a magyar nyelv és irodalom (irodalom, művészetek, 

kommunikáció) a társadalomismeret, (történelem) műveltségterületek közismereti tartalmaihoz. 

 

26.3. Témakörök 

26.3.1. A kommunikáció sajátosságai a gyógypedagógiában 108 óra/… óra 

A kommunikáció fogalma, jelentősége 

A verbális kommunikáció 

A nonverbális kommunikáció 

A külső megjelenés, mint metakommunikáció 
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A nevelő megjelenésének, kommunikációjának, hangjának, illatának jelentősége a 

fogyatékkal élő személyekkel való foglalkozás, kommunikáció során 

A vakok beszédjének sajátossága 

A vakok verbalizmusa 

Kommunikáció látási fogyatékos gyermekkel, tanulóval 

A hallási fogyatékosság hatása a kommunikáció fejlődésére 

Kommunikáció hallási fogyatékos gyermekkel, tanulóval 

Kommunikáció a mozgásszervi fogyatékos gyermekkel, tanulóval 

A mozgásszervi fogyatékosság hatása a kommunikáció fejlődésére 

Kommunikáció beszédfogyatékos gyermekkel 

Az autizmus spektrum zavarral élő személyek speciális kommunikációja 

A protetikus környezet, mint kommunikáció 

A térköz szabályozása autizmus spektrum zavarral élő személyeknél 

A hiperaktív és a figyelemzavaros gyermek kommunikációja 

Kommunikációs technikák, gesztusok jelentősége 

A közvetlen emberi kommunikáció csatornái 

A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők lehetőségei a gyógypedagógiában 

A meggyőző kommunikáció  

Kommunikáció a sérült gyermeket nevelő családdal 

Családi szerepek változása 

 

26.4. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

A 11500-12 azonosító számú 

Munkahelyi egészség és biztonság 

megnevezésű 

szakmai követelménymodul 

tantárgyai, témakörei 

 

27. Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy 16 óra/16 óra* 

* Háromévfolyamos képzés közismereti oktatással/kétévfolyamos képzés közismereti oktatás nélkül 

 

27.1. A tantárgy tanításának célja 

A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre, a 

biztonságos munkavállalói magatartáshoz szükséges kompetenciák elsajátíttatása. 

Nincsen előtanulmányi követelmény. 

 

27.2. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak 

 

27.3. Témakörök 

27.3.1. Munkavédelmi alapismeretek 4 óra/4 óra 

A munkahelyi egészség és biztonság jelentősége 

 Történeti áttekintés. A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és 

munkaegészségügyi követelmények, továbbá ennek megvalósítására szolgáló törvénykezési, 

szervezési, intézményi előírások jelentősége. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeinek értelmezése.  

 

A munkakörnyezet és a munkavégzés hatása a munkát végző ember egészségére és testi épségére 
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A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok, a munkakörülmények 

hatásai, a munkavégzésből eredő megterhelések, munkakörnyezet kóroki tényezők. 

 

A megelőzés fontossága és lehetőségei 

 A munkavállalók egészségének, munkavégző képességének megóvása és munkakörülmények 

humanizálása érdekében szükséges előírások jelentősége a munkabalesetek és a foglalkozással 

összefüggő megbetegedések megelőzésének érdekében. A műszaki megelőzés, zárt technológia, 

a biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések fogalma, fajtái, és 

rendeltetésük. 

 

Munkavédelem, mint komplex fogalom (munkabiztonság-munkaegészségügy) 

 Veszélyes és ártalmas termelési tényezők 

 

A munkavédelem fogalomrendszere, források 

 A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII törvény fogalom meghatározásai.   

 

27.3.2. Munkahelyek kialakítása 4 óra/4 óra 

Munkahelyek kialakításának általános szabályai 

 A létesítés általános követelményei, a hatásos védelem módjai, prioritások 

 

Szociális létesítmények 

 Öltözőhelyiségek, pihenőhelyek, tisztálkodó- és mellékhelyiségek biztosítása, megfelelősége.  

 

Közlekedési útvonalak, menekülési utak, jelölések 

 Közlekedési útvonalak, menekülési utak, helyiségek padlózata, ajtók és kapuk, lépcsők, 

veszélyes területek, akadálymentes közlekedés, jelölések. 

 

Alapvető feladatok a tűzmegelőzés érdekében 

Tűzmegelőzés, tervezés, létesítés, üzemeltetés, karbantartás, javítás és felülvizsgálat. Tűzoltó 

készülékek, tűzoltó technika, beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezések. Tűzjelzés 

adása, fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint távfelügyelet.  

Termékfelelősség, forgalomba hozatal kritériumai. 

 

Anyagmozgatás 

 Anyagmozgatás a munkahelyeken. Kézi és gépi anyagmozgatás fajtái. A kézi anyagmozgatás 

szabályai, hátsérülések megelőzése 

   

Raktározás 

 Áruk fajtái, raktározás típusai 

 

Munkahelyi rend és hulladékkezelés 

 Jelzések, feliratok, biztonsági szín-és alakjelek. Hulladékgazdálkodás, környezetvédelem 

célja, eszközei. 

 

27.3.3. Munkavégzés személyi feltételei 2 óra/2 óra 

A munkavégzés személyi feltételei: jogszerű foglalkoztatás, munkaköri alkalmasság orvosi 

vizsgálata, foglalkoztatási tilalmak, szakmai ismeretek, munkavédelmi ismeretek 

A munkavégzés alapvető szervezési feltételei: egyedül végzett munka tilalma, irányítás 

szükségessége. Egyéni védőeszközök juttatásának szabályai. 
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27.3.4. Munkaeszközök biztonsága 2 óra/2 óra 

Munkaeszközök halmazai 

 Szerszám, készülék, gép, berendezés fogalom meghatározása. 

 

 

Munkaeszközök dokumentációi 

 Munkaeszköz üzembe helyezésének, használatba vételének dokumentációs követelményei és 

a munkaeszközre (mint termékre) meghatározott EK-megfelelőségi nyilatkozat, valamint a 

megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentumok. 

Munkaeszközök veszélyessége, eljárások 

 Biztonságtechnika alapelvei, veszélyforrások típusai, megbízhatóság, meghibásodás, 

biztonság. A biztonságtechnika jellemzői, kialakítás követelményei. Veszélyes munkaeszközök, 

üzembe helyezési eljárás. 

 

Munkaeszközök üzemeltetésének, használatának feltételei 

 Feltétlenül és feltételesen ható biztonságtechnika, konstrukciós, üzemviteli és emberi 

tényezők szerepe. Általános üzemeltetési követelmények. Kezelőelemek, védőberendezések 

kialakítása, a biztonságos működés ellenőrzése, ergonómiai követelmények. 

 

27.3.5. Munkakörnyezeti hatások 2 óra/2 óra 

Veszélyforrások, veszélyek a munkahelyeken (pl. zaj, rezgés, veszélyes anyagok és keverékek, 

stressz) 

Fizikai, biológiai és kémiai hatások a dolgozókra, főbb veszélyforrások valamint a veszélyforrások 

felismerésének módszerei és a védekezés a lehetőségei.  

A stressz, munkahelyi stressz fogalma és az ellene való védekezés jelentősége a munkahelyen. 

 

A kockázat fogalma, felmérése és kezelése 

A kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének célja az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában, a munkahelyi balesetek és foglalkozási 

megbetegedések megelőzésben. A munkavállalók részvételének jelentősége 

 

27.3.6. Munkavédelmi jogi ismeretek 2 óra/2 óra 

A munkavédelem szabályrendszere, jogok és kötelezettségek 

 Az Alaptörvényben biztosított jogok az egészséget, biztonságot és méltóságot tiszteletben 

tartó munkafeltételekhez, a testi és lelki egészségének megőrzéséhez. A Munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. törvényben meghatározottak szerint a munkavédelem alapvető szabályai, a 

követelmények normarendszere és az érintett szereplők (állam, munkáltatók, munkavállalók) főbb 

feladatai. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, illetve a Kormány, az ágazati 

miniszterek rendeleteinek szabályozási területei a további részletes követelményekről. A 

szabványok, illetve a munkáltatók helyi előírásainak szerepe. 

 

Munkavédelmi feladatok a munkahelyeken 

 A munkáltatók alapvető feladatai az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkakörülmények biztosítása érdekében. Tervezés, létesítés, üzemeltetés. Munkavállalók feladatai 

a munkavégzés során. 

 

Munkavédelmi szakemberek feladatai a munkahelyeken 

 Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység keretében ellátandó feladatok. 

Foglalkozás-egészségügyi feladatok 

Balesetek és foglalkozási megbetegedések 
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 Balesetek és munkabalesetek valamint a foglalkozási megbetegedések fogalma. Feladatok 

munkabaleset esetén. A kivizsgálás, mint a megelőzés eszköze 

 

Munkavédelmi érdekképviselet a munkahelyen 

 A munkavállalók munkavédelmi érdekképviseletének jelentősége és lehetőségei. A választott 

képviselők szerepe, feladatai, jogai.  

 

27.4. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás) 

iskolai tanterem 

 

27.5. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói 

tevékenységformák (ajánlás) 

 

27.6. A tantárgy értékelésének módja 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel. 

 

 

ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLAT 

 

I. Öt évfolyamos oktatás közismereti képzéssel 

10. évfolyamot követően 140 óra 

11. évfolyamot követően 140 óra 

 

Az összefüggő nyári gyakorlat egészére vonatkozik a meghatározott óraszám, amelynek keretében az 

összes felsorolt elemet kötelezően oktatni kell az óraszámok részletezése nélkül, a tanulók egyéni 

kompetenciafejlesztése érdekében. 

 

A 10. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Összefüggő szakmai gyakorlat:Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, 

ezért alkalmazkodni kell a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez így az 

összefüggő nyári gyakorlat teljesíthető: óvodában, vagy óvodáskorú gyermekeket ellátó 

intézményben, pl. gyermekotthonban. 

A gyakorlat helyszínét az iskola maga választhatja meg.  A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola 

által elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti 

előkészítése után a kijelölt intézményben (óvodában) hospitálnak, illetve az óvodáskorú gyermekek 

körében gyakorlati tevékenységet folytatnak. A megadott szempontok alapján feljegyzéseket 

készítenek, az adott intézményben tapasztalt szakmai munkáról. A tanulók tapasztalataikat a 

foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat megbeszélik. 

 

A 11. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Összefüggő szakmai gyakorlat:Megvalósítható, köznevelési intézményekben, integrált/inkluzív 

nevelést folytató óvodában, általános iskolában. A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által 

elkészített beosztás alapján csoportosan és egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti 

felkészítése után a kijelölt intézményben hospitálnak, illetve a sérült gyermekek körében gyakorlati 

tevékenységet folytatnak, bekapcsolódnak az önkiszolgáló és gondozó tevékenységekbe. 

A megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, a gyakorlati helyszínen szerzett 

megfigyeléseiből, melyeket a tanulók a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a 

látottakat megbeszélik. 

Megfigyelik és bekapcsolódnak a fogyatékos gyermeket ellátó, oktató-nevelő, intézmény 

napirendjébe, a tevékenységébe, a szervezési feladatokba, a programok előkészületeibe, 

lebonyolításába. Megismerkednek a sérülés-specifikus eszközökkel, eljárásokkal. 
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A gyakorlati idő alatt készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló) a gyakorlati vizsgán 

bemutatandók. 

 

II. Két évfolyamos oktatás közismereti képzés nélkül 

1. évfolyamot követően 160 óra 

Az 1. évfolyamot követő szakmai gyakorlat szakmai tartalma: 

Az összefüggő gyakorlat lebonyolítására a nyári szünetben kerül sor, ezért alkalmazkodni kell 

a gyakorlati helyszínen folyó munka tartalmához, a tanév rendjéhez így az összefüggő nyári 

gyakorlat teljesíthető: óvodában, iskolában, nyári táborban, erdei iskolában, sporttáborokban, 

és egyéb óvodai, iskolai programok lebonyolítása keretében. 

A szakmai gyakorlat lebonyolítása az iskola által elkészített beosztás alapján csoportosan és 

egyénileg történhet. A tanulók az oktató elméleti felkészítése után a kijelölt intézményben 

hospitálnak, illetve a gyermekek tanulók körében gyakorlati tevékenységet folytatnak. A 

megadott szempontok alapján feljegyzéseket készítenek, melynek tartalmaznia kell az adott 

intézmény struktúrájáról, ellátási formáiról, a foglalkozások/tanórák megfigyeléséből, 

fejlesztési, módjairól, a szakértői munkáról szerzett elméleti és gyakorlati ismereteket is. A 

tanulók tapasztalataikat a foglalkozásokat vezető pedagógus bevonásával elemzik, a látottakat 

megbeszélik.” 

 

A gyakorlati idő alatt készített feljegyzések (munkafüzet, munkanapló a gyakorlati vizsgán 

bemutatandók. 

 

VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 

1.  A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 
 

a. Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló 

bizonyítványban foglaltak szerint teljesített tantárgyak – a szakképzési 

kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott 

követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével. 

b. Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. alpontban előírt valamennyi 

modulzáró vizsga eredményes teljesítése és a vizsga eredményességét igazoló 

dokumentum.  

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítéséről 

szóló igazolás megszerzése/bemutatása. A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő 

saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a pedagógiai és 

családsegítő szakember jellemző munkaterületein: óvodáskorú gyermekeket ellátó 

intézményben, családi napköziben, iskolában, gyermekotthonban, nyári táborokban, 

erdei iskolában, családsegítő intézményekben. 
 

2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 
 

 A B C 

2.1. A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

    2.2. 
azonosító 

száma 
megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége 

     2.3. 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai 

feladatok 

írásbeli  

2.4. 11676–16 Családpedagógiai 

alapismeretek 

írásbeli  
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     2.5. 11687–16 Program és szabadidő 

szervezés 

írásbeli  

2.6. 11678–16 Kommunikáció és 

viselkedéskultúra 

írásbeli  

2.7. 
11688–16 

Gondozás és 

egészségnevelés 

írásbeli  

2.8. 

11498–12 

Foglalkoztatás I. 

(érettségire épülő képzések 

esetén) 

írásbeli  

     2.9. 11499–12  Foglalkoztatás II. írásbeli  

2.10. 
11500–12 

Munkahelyi egészség és 

biztonság 

írásbeli  

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a 

modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%–ra értékelhető. 

 

3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

 

3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási 

javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a 

szemléltetést segítő eszköz kiválasztása, készítése. 

 

A vizsgafeladat ismertetése: A gyakorlati tételeket a képző intézmény szakértői állítják össze. A 

gyakorlati vizsgafeladatok az óvodáskorú gyermek gondozási – nevelési feladataihoz, az általános 

iskolai tanuló neveléséhez, oktatáshoz, a gyermekek, a tanulók, a család és a szakember 

kapcsolatrendszeréhez, konfliktusaihoz, valamint a tevékenységek a tanórák, a játék és a szabadidős 

foglalkozások előkészítéséhez, lebonyolításához kapcsolódnak. 

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

 

3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység 

 

A vizsgafeladat ismertetése: Központilag összeállított feladatlap szerinti írásbeli vizsga 

A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a pedagógiai és családsegítés fogalmait és 

legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai 

feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és szabadidő szervezés, 

a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 Gondozás és egészségnevelés 

szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra.  

A tételkészítő törekedjen arra, hogy a feladatmegoldások értékelése ne adjon lehetőséget 

szubjektivitásra, ezáltal biztosítsa a tárgyszerű minősítés feltételeit. A tudás értékelésének a 

mennyiségi és minőségi kritériumai, egyaránt jelenjenek meg a feladatokban. A feladatok legyenek 

alkalmasak az ismeret és megértésjellegű tudás mérésére, hívjon elő: tényeket, fogalmakat, 

összefüggéseket, szabályokat, közös jellemzők. A részfeladatok a “nevezze meg”, “definiálja”, 

“jellemezze”, “sorolja fel”, “állítsa sorrendbe”, “osztályozza”, “hasonlítsa össze”, “csoportosítsa”, 

“értelmezze”, “magyarázza meg”…stb. típusú instrukciókat tartalmazzák.   
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A vizsgafeladat időtartama: 120 perc 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 % 

3.3. Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli vizsgatevékenység 
 

A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján 

összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik. A vizsgázó a 

vizsga szóbeli vizsgatevékenysége során a szóbeli vizsgatevékenység megkezdését megelőzően a 

központilag meghatározott tételsorból, a vizsgázó által véletlenszerűen kiválasztott tétel alapján ad 

számot felkészültségéről. A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései a 11464–16 Pedagógiai, 

pszichológiai feladatok, a 11676–16 Családpedagógiai alapismeretek, a 11687–16 Program és 

szabadidő szervezés, a 11678–16 Kommunikáció és viselkedéskultúra, valamint a 11688–16 

Gondozás és egészségnevelés modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra. 
 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc) 

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 % 
 

4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a 

vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán 

használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok: 

A szakképesítéssel kapcsolatos előírások a http://nive.hu/ weblapon érhetők el a Vizsgák menüpont 

alatt. 

 

5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: – 

17. Záró rendelkezés a Pedagógiai Program hatályba lépésről 
 

A Pedagógiai Program a tantestület, illetve a Szülői Tanács és a Diákönkormányzat által történt 

elfogadása után, a fenntartó Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány Kuratóriumának egyetértésével 

lép életbe. 

A dokumentum érvényessége: 2018. szeptember 01. 

A program nyilvánossága: 

1.) Tájékoztatás, megismertetés formája 

• Nevelőtestület:  

- a Pedagógiai Program elfogadása előtt 2 héttel a titkárságon és a tagozati irodákban van 

elhelyezve 1-1 példány (így van módja és ideje a tantestületnek az elfogadás előtt a 

részletes megismerésre, javaslattételre, véleményezésre); 

- a tanév eleji értekezleten, minden új belépő tanár megismeri a Pedagógiai Program 

kivonatát. 

• Szülők: 

- beiratkozáskor a tanévnyitó szülői értekezleten történik meg a Pedagógia Program 

kivonatának ismertetése. 

• Tanulók: 

- évente a tanévkezdés időszakában a diákgyűlésen kerül ismertetésre. 

2.) Elhelyezés: 

• egy-egy példány a székhelyen az igazgatói irodában, a tagozatvezetőknél, valamint a tanári 

szobákban hozzáférhető; 

telephelyenként egy-egy kivonat kifüggesztve.  
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18. Legitimációs nyilatkozatok 
 

A Rajkó – Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium 

Diákönkormányzata véleményezés után elfogadja az intézmény Pedagógiai Programját, egyetért 

célkitűzéseivel. 

Budapest, 2018.05.22. 

 

 …………………………………………………….. 

 a Diákönkormányzat elnöke 

 

A Rajkó – Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium 

Szülői Tanácsa véleményezés után elfogadja az intézmény Pedagógiai Programját, egyetért 

célkitűzéseivel. 

Budapest,2018.05.22. 

 

 …………………………………………………….. 

 a Szülői Tanács elnöke 

 

A Rajkó – Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium 

nevelőtestülete véleményezés után elfogadja az intézmény Pedagógiai Programját, egyetért 

célkitűzéseivel. 

Budapest, 2018.05.22. 

 

 …………………………………………………….. 

 Hunyady Lászlóné 

 Igazgató 

 

A Rajkó – Talentum Alapfokú Művészeti Iskola, Zeneművészeti és Táncművészeti Szakgimnázium 

fenntartója – a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány – jóváhagyja az intézmény Pedagógiai 

Programját. 

Budapest, 2018.05.22. 

 

 ……………………………………………………… 

 Dr. Berendy Beatrix 

 a Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány 

 kuratóriumának elnöke 


