Helyi tanterv a gimnáziumi évfolyamokra, illetve osztályokra

Tartalomjegyzék
7/Ny évfolyam ................................................................................................................................................... 4
Magyar nyelv és irodalom ........................................................................................................... 4
I. idegen nyelvek .................................................................................................................................. 5
Angol nyelv .......................................................................................................................................... 5
Német nyelv ........................................................................................................................................ 6
Francia nyelv ...................................................................................................................................... 8
II. idegen nyelvek ................................................................................................................................ 9
Angol nyelv .......................................................................................................................................... 9
Német nyelv ...................................................................................................................................... 11
Francia nyelv .................................................................................................................................... 12
Matematika ....................................................................................................................................... 14
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek .................................................... 15
Ének-zene ........................................................................................................................................... 15
Vizuális kultúra ............................................................................................................................... 16
Informatika ........................................................................................................................................ 17
Testnevelés és sport ................................................................................................................... 18
Osztályfőnöki ................................................................................................................................... 21
7-8. évfolyam ................................................................................................................................................... 22
Magyar nyelv és irodalom ......................................................................................................... 22
I. idegen nyelv ..................................................................................................................................... 24
Angol nyelv ........................................................................................................................................ 24
Német nyelv ...................................................................................................................................... 28
Francia nyelv .................................................................................................................................... 33
II. idegen nyelvek .............................................................................................................................. 36
Angol nyelv ........................................................................................................................................ 36
Német nyelv ...................................................................................................................................... 39
Francia nyelv .................................................................................................................................... 42
Matematika ....................................................................................................................................... 47
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek .................................................... 52

Erkölcstan.......................................................................................................................................... 55
Biológia-egészségtan................................................................................................................... 56
Fizika .................................................................................................................................................... 58
Kémia ................................................................................................................................................... 60
Földrajz ................................................................................................................................................ 62
Természettudományi gyakorlatok ........................................................................................ 65
Ének-zene ........................................................................................................................................... 67
Vizuális kultúra ............................................................................................................................... 68
Informatika ........................................................................................................................................ 69
Életvitel és gyakorlat................................................................................................................... 70
Testnevelés és sport ................................................................................................................... 71
Osztályfőnöki ................................................................................................................................... 74
9-10. évfolyam ................................................................................................................................................. 77
Magyar nyelv és irodalom ......................................................................................................... 77
I. Idegen nyelv ..................................................................................................................................... 79
Angol nyelv ........................................................................................................................................ 79
Német nyelv ...................................................................................................................................... 83
Francia nyelv .................................................................................................................................... 87
II. idegen nyelv .................................................................................................................................... 89
Angol nyelv ........................................................................................................................................ 89
Német nyelv ...................................................................................................................................... 92
Francia nyelv .................................................................................................................................... 96
Matematika ..................................................................................................................................... 102
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek .................................................. 106
Biológia-egészségtan................................................................................................................. 107
Fizika .................................................................................................................................................. 110
Kémia ................................................................................................................................................. 113
Földrajz .............................................................................................................................................. 115
Ének-zene ......................................................................................................................................... 118
Vizuális kultúra ............................................................................................................................. 119
Mozgóképkultúra és médiaismeret .................................................................................... 120
Informatika ...................................................................................................................................... 121
Testnevelés és sport ................................................................................................................. 124
Osztályfőnöki ................................................................................................................................. 126

11-12. évfolyam ............................................................................................................................................. 128
Magyar nyelv és irodalom ....................................................................................................... 128
I. idegen nyelv ................................................................................................................................... 133
Angol nyelv ...................................................................................................................................... 133
Német nyelv .................................................................................................................................... 138
Francia nyelv .................................................................................................................................. 142
II. idegen nyelv .................................................................................................................................. 144
Angol nyelv ...................................................................................................................................... 144
Német nyelv .................................................................................................................................... 149
Francia nyelv .................................................................................................................................. 155
Matematika ..................................................................................................................................... 158
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek .................................................. 161
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek .................................................. 168
Etika .................................................................................................................................................... 176
Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek .................................................... 177
Filozófia............................................................................................................................................. 178
Biológia-egészségtan................................................................................................................. 179
Fizika .................................................................................................................................................. 184
Informatika ...................................................................................................................................... 188
Kémia ................................................................................................................................................. 189
Földrajz .............................................................................................................................................. 191
Művészetek ......................................................................................................................................... 193
Ének-zene ......................................................................................................................................... 193
Vizuális kultúra ............................................................................................................................. 194
Életvitel és gyakorlat................................................................................................................. 196
Testnevelés és sport ................................................................................................................. 197
Osztályfőnöki ................................................................................................................................. 200
Szabadon választandó emeltszintű foglalkozások ............................................................ 202
Magyar nyelv és irodalom ....................................................................................................... 202
Kémia ................................................................................................................................................. 203
Földrajz .............................................................................................................................................. 204
Informatika ...................................................................................................................................... 205
Angol nyelv ...................................................................................................................................... 208
Német nyelv .................................................................................................................................... 211

Francia nyelv .................................................................................................................................. 212
Matematika ..................................................................................................................................... 213
Biológia-egészségtan................................................................................................................. 217
Fizika .................................................................................................................................................. 218
Mozgóképkultúra és médiaismeret .................................................................................... 220

7/Ny évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon:72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 6 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettante
rvben

Órakeret a
helyi
tantervbe
n

Olvasáskészség fejlesztése

10

Helyesírás

10

Szövegértés-hallott, olvasott

10

Szövegalkotás-leíró, elbeszélő, monologikus, dialogikus
szövegek

10

Kommunikáció

8

A nyelv szerkezeti elemeinek rendszerezése

10

Betekintés a kortárs ifjúsági irodalomba

12

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

2

Óraszám

72

I. idegen nyelvek
Angol nyelv
Évfolyam: 7/Ny
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny. évfolyamon: 504 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 50 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 50 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

14

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

14

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

1.

CSALÁD/ családi események, ünnepek/
tinédzserek problémái

20

2.

OTTHON / szűkebb környezetem, lakóhelyiség,
tágabb környezet

15

3.

Étkezés / Napi étkezések, kedvenc ételek,
egészséges táplálkozás/ receptek
Idő-időjárás / évszakok, hónapok, a hét
napjai és napszakok/földünk
Öltözködés / Ruhadarabok, divat, vásárlásos
párbeszéd

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Sport / kedvenc sportom, sportfelszerelések
Iskola / osztályom, osztálytársak, tantárgyaim
tanórán kívüli tevékenységek , nyelviskola
Szabadidő, szórakozás / mozi, színház,
zenehallgatás, koncert, barátokkal, internet/
parti
Természet, állatok/ kedvenc állataim,
állattartás

20
20
5+ 5
15
20+5
22+3
20

Ünnepek- szokások / családi ünnepek

10

Város / nagy városok és vidéki élet ,
tájékozódás, útbaigazítás,

12

12.

Vásárlás / kis és nagy üzletek

10

Utazás/ pihenés, nyaralás Utazás repülőn,
Kedvenc ország bemutatása, Recepciós
bejelentkezés
Probléma a szállodában
Egészséges életmód/ egészséges táplálkozás,
testedzés Project munka
Felfedezések/ életünket megkönnyítő
találmányok
Zene (kedvenc zeném, együttes) prezentáció
zenei élményemről
Múltunk és jövőnk/ családom múltja, az én
jövőm, a jövő városa Project munka

13.

14.
15.
16.
17.
18.

10+5
10
15+5
10+5

Média és kommunikáció/ eszközök

15

Barátság / Internetes ismerkedés

10

A munka világa/ külföldi munkavállalás

20

Napirend

15

Főzés/kedvenc recept
Étteremben/ rendelés- panasz

25

Egészség/ orvosnál, gyógyszertárban

8+7

Hétvége

5

Olvasás/ kedvenc könyv bemutatása
Alapfokú nyelvvizsga feladatok

10
45

19.
20.

20+10

21
22.
23.
24.
25.
26.

Német nyelv
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 504 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 50 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

14

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

14

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Család

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
24

2.

Otthon/szűkebb környezetem

24

3.

Étkezések

24

4.

Idő/időjárás

24

5.

Öltözködés

24

6.

Sport

24

7.

Iskola, barátok

24

8.

Szabadidő, szórakozás

24

9.

Természet, állatok

24

10.

Ünnepek és szokások

24

11.

Város, bevásárlás

24

12.

Utazás, pihenés

24

13.

Fantázia és valóság

24

14.

Zene, művészetek

24

15.

Környezetünk védelme

24

16.

Egészséges életmód

24

17.

Felfedezések

24

18.

Tudomány, technika

24

19.

Múltunk és jövőnk

24

20.

Média, kommunikáció

24

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

24

Szabadon
felhasználhatóak

Összes óraszám:

504

Francia nyelv
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 504 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 50 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

14

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

14

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Család

24

2.

Otthon/szűkebb környezetem

24

3.

Étkezések

24

4.

Idő/időjárás

24

5.

Öltözködés

24

6.

Sport

24

7.

Iskola, barátok

24

8.

Szabadidő, szórakozás

24

9.

Természet, állatok

24

10.

Ünnepek és szokások

24

11.

Város, bevásárlás

24

12.

Utazás, pihenés

24

13.

Fantázia és valóság

24

14.

Zene, művészetek

24

15.

Környezetünk védelme

24

16.

Egészséges életmód

24

17.

Felfedezések

24

18.

Tudomány, technika

24

19.

Múltunk és jövőnk

24

20.

Média, kommunikáció

24

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

24

Szabadon
felhasználhatóak

Összes óraszám:

504

II. idegen nyelvek
Angol nyelv
Évfolyam:7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam keretanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7/Ny. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

4

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél sorszáma

Tematikai egység/Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Én és a családom/ családi események

6

2.

Otthon/lakóhelyem

7

3.

Étkezések/ kedvenc ételeim

6

4.

Idő/időjárás/ évszakok

7

5.

Öltözködés/ ruhadarabok

7

6.

Sport/ testrészek és mozgás

7

7.

Iskola, barátok/ osztályom

7

8.

Szabadidő, szórakozás/ mozi

7

9.

Természet, állatok/ kedvenc állataim

6

10.

Ünnepek és szokások

7

11.

Város, útbaigazítás

7

12.

Utazás, pihenés

7

13.

Bevásárlás

6

14.

Zene, kedvenc együttesem

6

15.

Környezetünk védelme

7

16.

Egészséges életmód

6

17.

Felfedezések

6

18.

Tudomány, technika

7

19.

Múltunk és jövőnk

7

20.

Média, kommunikáció

6

Szabadon
felhasználhatóak

kiegészítő ismeretek, a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám,
és iskolám ünnepei, a célnyelvi ország
ünnepei,szokásai stb.
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni
igényeinek megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár- vagy
csoportmunkában

12

Összes óraszám:

144

Német nyelv
Évfolyam: 7/Ny
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a 7/Ny évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

4

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Család

6

2.

Otthon/szűkebb környezetem

7

3.

Étkezések

6

4.

Idő/időjárás

7

5.

Öltözködés

7

6.

Sport

7

7.

Iskola, barátok

7

8.

Szabadidő, szórakozás

7

9.

Természet, állatok

6

10.

Ünnepek és szokások

7

11.

Város, bevásárlás

7

12.

Utazás, pihenés

7

13.

Fantázia és valóság

6

14.

Zene, művészetek

6

15.

Környezetünk védelme

7

16.

Egészséges életmód

6

17.

Felfedezések

6

18.

Tudomány, technika

7

19.

Múltunk és jövőnk

7

20.

Média, kommunikáció

6

kiegészítő ismeretek, a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját iskolám,
egyházam és iskolám ünnepei, hazám a célnyelvi
ország ünnepei,szokásai stb.
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a tanulók egyéni
igényeinek megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár- vagy
csoportmunkában

5

Szabadon
felhasználhatóak

Összes óraszám:

Francia nyelv
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a 7/Ny évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra

144

Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

4

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Család

6

2.

Otthon/szűkebb környezetem

7

3.

Étkezések

6

4.

Idő/időjárás

7

5.

Öltözködés

7

6.

Sport

7

7.

Iskola, barátok

7

8.

Szabadidő, szórakozás

7

9.

Természet, állatok

6

10.

Ünnepek és szokások

7

11.

Város, bevásárlás

7

12.

Utazás, pihenés

7

13.

Fantázia és valóság

6

14.

Zene, művészetek

6

15.

Környezetünk védelme

7

16.

Egészséges életmód

6

17.

Felfedezések

6

18.

Tudomány, technika

7

19.

Múltunk és jövőnk

7

20.

Média, kommunikáció

6

kiegészítő ismeretek, a témakörök elmélyítése,
a helyi sajátosságokkal való kiegészítés (saját
iskolám, egyházam és iskolám ünnepei, hazám a
célnyelvi ország ünnepei, szokásai stb.

5

Szabadon
felhasználhatóak

és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított
ismeretek begyakorlása, elmélyítése a tanulók
egyéni igényeinek megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár- vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:

144

Matematika
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 54 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 4 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évf.

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évf.

1,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Gondolkodási módszerek

0/32

0+0+0

2.

Számtan, algebra
A megtanított ismeretek elmélyítése és a
gyakorlása.

20/32

20+0+10

3.

4.

5.

Függvény, analízis
A megtanított ismeretek elmélyítése és
gyakorlása.
Geometria
A megtanított ismeretek elmélyítése és a
gyakorlása.
Statisztika, valószínűség
A megtanított ismeretek elmélyítése és
gyakorlása.

2/32

2+0+2

10/32

10+0+4

0/32

0+2+0

Ismétlés, ellenőrzés

0/32

0+2+2

32/32

32+4+18

6.
Összes óraszám:

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység

Órakeret a helyi tantervben

Nyugat-Európa, Észak-Amerika története 18-19. század
Közép-és Kelet-Európa története 18-19. század
A 20. század nagy történelmi fordulópontjai
Magyarország története a 20. században
összesen

9
9
9
9
36

Ének-zene
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7/Ny évfolyamon: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

0

7Ny évfolyam

0, 5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés

-

7

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

-

2

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

-

2

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

-

2

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás

-

5

-

18

Összes óraszám:

Vizuális kultúra
Évfolyam: 7/Ny
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 18 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 1óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 1 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

0,5

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

0,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

1

2.

Kifejezés, képzőművészet
Ábrázolás és stílus

2

3.

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

2

4.

Kifejezés, képzőművészet
Korszakok, stílusirányzatok

2

5.

Vizuális kommunikáció
A fotografikus kép nyelve

1

6.

Vizuális kommunikáció
Mozgóképi kifejezés

1

7.

Vizuális kommunikáció
Tömegkommunikáció

1

8.

Vizuális kommunikáció
Az újabb médiumokkal való kísérletezés

2

9.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

1

10.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezés és fogyasztói szokások

1

11.

Tárgy- és környezetkultúra
Tárgy és hagyomány

1

12.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített, alakított környezet változásai

1

13.

Szabadon felhasználható

2

Összes óraszám

18

Informatika
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 126 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

3,5

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

3,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Az informatikai eszközök használata
Az operációs rendszer alapműveleteinek
megismerése
Alkalmazói ismeretek
Multimédiás dokumentumok előállítása

1.
2.

4

4+20

28

28+30

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

12

12

4.

Infokommunikáció
Elmélyülés az adott anyagrészben

8

8+12

5.

Az információs társadalom

6

6

6.

Könyvtári informatika

6

6

64

126

Összes óraszám:

Testnevelés és sport
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 180 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

5

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7/Ny. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Természetes és nem természetes mozgásformák
Gyakorlottság a szervezés célszerűségét,
gyorsaságát szolgáló új térformák, alakzatok
kialakításában. A kamaszkori személyi higiénével
kapcsolatos ismeretek bővülése.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

34

18(úszás)

2.

Úszás és úszó jellegű feladatok

36

36

62

40

45

20

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása.
Fejlődés az aerob állóképesség terén az
úszásnemnek megfelelő ritmus kialakításával,
valamint folyamatos és távolságot növelő
úszással.
Az uszoda higiénés szabályainak betartása.
Az úszás szerepének ismerete az egészséges
életmódban és az életvédelemben.
3.

Sportjátékok

Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető
magatartásra, a figyelmes és hatékony
munkavégzésre. A játékelemek
eredményességre törekvő alkalmazása
testnevelési játékokban és a sportjátékban.
A sportjátékok technikai és taktikai készletét
bővítő új elemek elsajátítása, és alkalmazása.
Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek
megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének ismerete
és értő alkalmazása.

4.

Atlétikai jellegű feladatok
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén,
különös tekintettel az aerob állóképességre-,
valamint az alsó- és felső végtag dinamikus
erejére.
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az
egyénhez igazított sebesség kialakulása.
Kitartás és igyekezet a motoros
képességfejlesztésben, valamint a tartós
munkavégzésben.
Érdeklődés az atlétika sportág iránt.

5.

Torna jellegű feladatok

57

20

44

36 (úszás)

46

10

324

180

A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál
igényesség a helyes testtartás kialakítására, a
koordinált mozgás és az erőközlés összhangjának
megteremtésére.
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő
gyakorlatok önálló összeállítása, összekötő elemek
alkalmazásával.
A szekrény- és a támaszugrások biztonságos
végrehajtása, a képességnek megfelelő
magasságon.

6.

Alternatív környezetben űzhető sportok

A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban
gyakorlottság szerzése.
A szabadtéren különböző időjárási viszonyok
között végzett tevékenységekben aktív részvétel.
A szervezet edzettségének növelése.
Az egészséges életmód iránti igény erősítése.

7.

Önvédelmi és küzdőfeladatok
A balesetek elkerülése szempontjából
elengedhetetlenül fontos alapvető eséstechnikák
és önvédelmi fogások elsajátítása.
Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra.
A grundbirkózás további technikájának,
szabályainak elsajátítása és gyakorlatban történő
alkalmazása.

Összes óraszám:

Osztályfőnöki
Évfolyam: 7/Ny
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

0

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

1

Tematikai egységek a 7/Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Óraszám

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése
Tűz-és balesetvédelmi oktatás,
házirend
Adatok, ismerkedés, órarend
Önismeret, identitás, család
A serdülőkor nehézségei
Közösségépítés, konfliktuskezelés
A tanulás feltételei, tanulási stílusok,
módszerek.
Egészséges életmód, drog és egyéb
függőségek,
prevenció - EVP
Környezettudatos életmód
Kommunikáció
Médiafogyasztás és használat
Ünnepek, megemlékezések,
hagyományok
Aktuális problémák megbeszélése,
az eltelt időszakok értékelése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben
3
4
4
4
5
4
4
4
4
36

7-8. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Irodalom
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára. - magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettanter
vben

Órakeret a
helyi
tantervben

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

10

10

Nagyepikai alkotás (regényelemzés)

8

8

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

22

22

Egy korstílus – a romantika

6

6

Nagyepikai alkotás – egy Jókai – regény és a romantikus
stílus

8

8

Drámai műfajok (egy komédia)

8

8

A média kifejezőeszközei (1)
Történet és elbeszélés mozgóképen

3

3

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

1

1+6

66

72

Összesen

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési
cél sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettanter
vben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

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

13

13

Nagyepikai alkotás (regényelemzés)

8

8

Lírai és átmeneti műfajok - óda, dal, epigramma, elégia,
ekloga, életkép, hangulatlíra, gondolati líra

17

17

Stílusirányzatok a 20. század elején (klasszikus modernség)

6

6

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

7

7

Drámai műfajok - egy tragédia és/vagy egy komédia

7

7

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

3

4+1

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

2

4+5

63

72

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Összesen

Magyar nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél elnevezése

1.

Beszédkészség, szóbeli szövegek
megértése és alkotása
Olvasás, az írott szöveg
megértése. Olvasás, szövegértés
Írás, fogalmazás
Szókincsbővítés
Helyesírás
Begyakorlás
A nyelv szerkezete és jelentése
Gyakorlás

2.
3.
4.
5.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

3

3

2

2

2

2+1

3

3+1

20

20+2

Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás

Összesen

2

2

32

36

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél elnevezése

1.

Beszédkészség, szóbeli szövegek
megértése és alkotása

10

10

Olvasás, szövegértés

7

7

Írás, fogalmazás

5

5

Helyesírás

10

10

28

28+4

4

4+2

1

1+1

65

72

2.
3.
4.

5.

6.

A nyelv szerkezete és jelentése
Beszédkészség, szóbeli szövegek
megértése és alkotása -1 óra
Olvasás, szövegértés - 1 óra
Írás, fogalmazás - 2 óra
A nyelv állandósága és változása
Beszédkészség, szóbeli szövegek
megértése és alkotása -1óra
Olvasás, szövegértés -1 óra
Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

Összesen

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

I. idegen nyelv
Angol nyelv
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv:Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon:180 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél sorszáma

Tematikai egység/Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Egészséges életmód/étkezési szokások
gyógyszertárban/gyógyszer vásárlása

15+4

2.

Életrajzok/híres rendezők

10+4

Iskola/tantárgyak

15

Viselkedés/illemszabályok

15

Hajóutazás/jegyvásárlás

10

Szabadidős tevékenységek/hobbi/sport/híres
sportolók

15+4

Család/személyleírás/családi kapcsolatok

15

Utazás/turizmus/Városi közlekedés

15

Ember és társadalom/A pénz és vásárlás szerepe
életünkben

12

A munka világa/érdekes élettörténetek

15+4

Tudomány és technika/mobiltelefon

15

Környezetünk/lakásbérlés/útbaigazítás

10+2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen

180

A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon:216 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

8. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

8. évfolyam

6

Tematikai egységek 8. évfolyamon:
Tematikai
egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.

Tematikai egység/Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

Iskola/saját iskola bemutatása/tantárgyak

12

Család/személyes tervek

12+4

Ember és társadalom/barátság

14

4.

Utazás/turizmus/programszervezés/utazási
hirdetések

12+4

Életmód/munka és szabadidő aránya

14

A munka világa/
pályaválasztás/pályamódosítás

12

Vásárlás/reklamáció

14

Szabadidő/szórakozás/filmek/személyes
filmélmények

14+2

Technikai találmányok/média

14

Személyleírás/karakterek/emberi
kapcsolatok

12+4

Életmód/egészség/betegség/balesetek

14

Öltözködés/divat

14

Utazás repülővel

14

Ember és társadalom/
bűncselekmények/büntetésformák

12+4

Környezet/időjárás

14

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Összesen

216

Angol nyelv
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 14 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél sorszáma
1.

Tematikai egység/Fejlesztési cél elnevezése

Család/családi események, ünnepek/
tinédzserek problémái

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
12

Otthon/szűkebb környezetem, lakóhelyiség,
tágabb környezet
Étkezés /Napi étkezések/kedvenc
ételek/egészséges táplálkozás/ receptek
Idő-időjárás/évszakok, hónapok, a hét napjai és
napszakok/Földünk
Öltözködés/Ruhadarabok, divat, vásárlásos
párbeszéd

2.
3.
4.
5.
6.

12
12
12+2
12+4

Sport/kedvenc sportom, sportfelszerelések

11

Iskola/osztályom, osztálytársak, tantárgyaim
tanórán kívüli tevékenységek, nyelviskola
Szabadidő, szórakozás/mozi, színház,
zenehallgatás, koncert, barátokkal, internet/
parti

7.
8.

9.

12+4

Természet, állatok/kedvenc állataim, állattartás

12

Ünnepek és szokások/családi ünnepek

11

Város/nagy városok és vidéki élet, tájékozódás,
útbaigazítás

12

10.
11.

12+4

Összesen

144

A tanterv óraszáma 8. évfolyamon:180 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

8. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

8. évfolyam

5

Tematikai egységek 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/Fejlesztési cél
elnevezése

1.

Család/képleírás/személyleírás

2.

Utazás/pihenés/nyaralás Utazás
repülőn, Kedvenc ország
bemutatása, Recepciós
bejelentkezés
Probléma a szállodában
Egészséges életmód/ egészséges
táplálkozás/testedzés/sportProject
munka
Étteremben/ételrendelés/panasz
kifejezése
Zene (kedvenc zeném, együttes)
prezentáció zenei élményemről
Múltunk és jövőnk/családom
múltja, az én jövőm, a jövő városa
Project munka

3.

4.
5.
6.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

14
10+4

14+4

13
10+2
12+4

7.

Öltözködés/divat

12

8.

Szabadidő/szórakozás

15

9.

12

10.

A munka világa/külföldi
munkavállalás
Vásárlás ruhaboltban/panasztevés

11.

Az utcán/útbaigazítás

15

12.

Egészség/orvosnál,
gyógyszertárban
Felfedezések/életünket
megkönnyítő találmányok

13.

15

10+4
10
180

Összesen

Német nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 50 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 216 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 86 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

6

11

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

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.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel.
Női és férfi szerepek, ismerkedés, házasság.
Felelősségvállalás másokért, rászorulók segítése.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

16

16

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

Összes óraszám:

Ünnepek, családi ünnepek.
Öltözködés, divat.
Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
tolerancia, pl. fogyatékkal élők.
Konfliktusok és kezelésük.
Társadalmi szokások nálunk és a célországokban.
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?
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl.
tagozatok, fakultációk).
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.
Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert

16

16

16

16

Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)

16

Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában.
Közlekedési eszközök. Közlekedési táblák, szabályok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

16

16

16

20

130

180

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

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.).
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.
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.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.
Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.
Földünk és a világűr
Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi
országokban.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

19

19

19

19

19

19

19

8.

Tudomány, technika
Találmányok. Titkosírások

19

9.

Múltunk és jövőnk
Iskolám múltja, jelene. Lakóhelyem régen és most.
Terveim a jövőre.

19

10.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

19

11.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

26

Összes óraszám:

130

216

Német nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: Emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 50 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

4

8. évfolyam

5

9

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek

12

2.

Otthon
Lakóhelyem, tágabb környezetem bemutatása. Falusi
élet. Nevezetességek a célnyelvi országban (Melk,
Bécs)

12

3.

Idő, időjárás
Időjárás.

12

4.

Étkezés
Étkezési szokások a célnyelvi kultúrában.
Német specialitások. (pl. kenyérfajták).
Élelmiszervásárlás.

12

5.

6.

7.

8.

9.
8.
10.
11.

12.

Sport
Sportszerek, sportversenyek, eredmények. Különleges
sportok. Az orvosnál. Betegségek. Testrészek.
Iskola, barátok
Barátok jellemzése, bemutatása. Órai tevékenységek.
Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet
Németországban.
Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
Ruhavásárlás.
Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert

12

12

12

12

12

Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)

12

Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában.
Közlekedési eszközök. Közlekedési táblák, szabályok.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

12

12

12

130

144

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Zene, művészetek
Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum, kiállítás
(pl. Schönbrunn, Minipolis)
Fantázia és valóság
Egy mese modern feldolgozásban. (Der Wolf und die
sieben Punker)
Környezetünk védelme
Veszélyeztetett állat- és növényvilág
Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.
Földünk és a világűr
Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi
országokban.

20

20
20
20

20

6.

Tudomány, technika
Találmányok. Titkosírások

20

7.

Múltunk és jövőnk
Iskolám múltja, jelene. Lakóhelyem régen és most.
Terveim a jövőre.

20

8.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

20

9.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

20

Összes óraszám:

130

180

Francia nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 50 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 216 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 86 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

6

11

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

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.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

16

16

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel.
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.
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?
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl.
tagozatok, fakultációk).
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.
Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert
Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)
Város, bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények. Utazás Ausztriában.
Közlekedési eszközök. Közlekedési táblák, szabályok.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy

16

16

16

16
16
16

16

16

20

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

130

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

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.).
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.
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.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a
munkában.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok.
Pénzkezelés a célnyelvi országokban.
Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.
Földünk és a világűr
Tájak, folyók, hegyek, tavak itthon és a célnyelvi
országokban.

19

19

19

19

19

19

19

8.

Tudomány, technika
Találmányok. Titkosírások

19

9.

Múltunk és jövőnk
Iskolám múltja, jelene. Lakóhelyem régen és most.
Terveim a jövőre.

19

10.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

19

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy

11.

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően

26

és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

130

216

II. idegen nyelvek
Angol nyelv
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

0

8. évfolyam

0

0

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Család, rokonok, családtagok bemutatása
Nemzetiségek
Otthonok a célnyelvi országban és a nagyvilágban
Barátság, Ismerkedés az Interneten.
A munka világa
Egészséges életmód
Ünnepek és szokások
Kávézóban
Vásárlás ( ruhaboltban)
Szabadidő/ filmek/ zene/ barátság

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Összesen

Órakeret a
helyi
tantervben
12 óra
2 óra
6 óra
4
8 óra
10 óra
8 óra
1 óra
8 óra
13 óra
72 óra

Tematikai egységek a 8. osztályban
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Híres emberek
Szabadidő/ szórakozás/ barátság
Fantázia és valóság/ kedvenc
olvasmányaim
Múltunk és jövőnk ( Project munka)
Híres városok és nevezetességeik/
Nevezetességek a lakóhelyemen
Tájékozódás
Egészséges életmód/ helyes
táplálkozás
Étteremben
Idő, időjárás
Sport/ extrém sportok
Szállodai bejelentkezés
Városok, települések

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összesen

Órakeret a helyi
tantervben
6 óra
8 óra
6 óra
6 óra + 2
6óra
4 óra
8 óra
3 óra
8 óra
8 óra
2 óra
5 óra
72 óra

Angol nyelv
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 72 óra.
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra.
Kerettantervi tartalom helyi kiegészítésre 7 óra.

Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

0

8. évfolyam

0

0

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.
2.
3.
4.

7.

3 óra
5 óra

Utazás/ szállodában/ nyaralás

10 óra

Szabadidő: mozi, kedvenc könyv

5óra

Család/ barátok

8 óra

Zene/ művészetek- kedvenc zeném- együttesem,
koncertek

8 óra

Pozitív – negatív gondolkodás

4 óra

Étkezés- étteremben

4 óra

Múltunk és jövőnk- a jövő városa, a jövő iskolája

4 óra

Öltözködés/Ruhadarabok, kedvenc ruháim, a divat
világa

8 óra

Családi konfliktusok/ tinédzserek problémái

3 óra

Ismétlés, számonkérés

10 óra

8.
9.

Órakeret a
helyi
tantervben

Időjárás
Sport / Szabadidős tevékenység/ Extrém sportok

5.
6.

Órakeret a
kerettantervb
en

10.
11. óra
11.

Összesen

72

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematika egység/
Fejlesztési cél sorszáma

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tematikai egység/ fejlesztési cél
megnevezése

Város, települések: tájékozódás, útbaigazítás,
híres városok, lakóhelyem nevezetességei
Szabadidő szórakozás/ parti, kedvenc
időtöltésem
Iskola: nyelviskola
Sport: mozgás, egészséges életmód
Vásárlás
Természet, állatok: kedvenc állataim,
állattartás / Környezetünk védelme.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
8 óra
6 óra
5 óra
6 óra
4 óra
6 óra

Média és kommunikáció : Internet és
közösségi oldalak
Egészséges életmód/ betegségek- orvosnál
Félelmek
Fantázia és valóság:képzeletem világa
Filmélményeim
Az iskola múltja és jelene
Tudomány és technika
Ismétlés, számonkérés

7.
8.
9.
10.
11.
12.

4 óra
6 óra
2 óra
6 óra
4 óra
5 óra
10 óra
72 óra

Összesen

Német nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára ̶ idegen nyelv
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

8. évfolyam
2

8. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek

2.

3.

4.

5.

Iskola, barátok
Barátok jellemzése, bemutatása. Órai tevékenységek.
Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet
Németországban.
Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
Ruhavásárlás.
Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
11

11

11

11

10

6.

Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)

11

7.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

7

Összes óraszám:

65

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Zene, művészetek
Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum, kiállítás
(pl. Schönbrunn, Minipolis)
Város,bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.

11

11

11

4.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények, utazás Ausztriában.

11

5.

Tudomány, technika
Találmányok.

10

6.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

11

7.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

7

Összes óraszám:

65

Német nyelv
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv

72

Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

0

8. évfolyam

0

0

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

2.

3.

4.

5.

Órakeret a
kerettantervben

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi tevékenységek

Órakeret a
helyi
tantervben
11

Iskola, barátok
Barátok jellemzése, bemutatása. Órai tevékenységek.
Osztályközösség, osztálytársak jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet
Németországban.
Öltözködés
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
Ruhavásárlás.
Szabadidő, szórakozás
Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Német és osztrák barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok
Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert

11

11

11

10

6.

Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)

11

7.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

7

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

65

72

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret a
kerettantervben

Zene, művészetek
Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum, kiállítás
(pl. Schönbrunn, Minipolis)
Város,bevásárlás
Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Egészséges életmód
Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek Betegségek
és megelőzésük. Betegségek és megelőzésük.

11

11

11

4.

Utazás, pihenés
Vakáció, nyaralás. Élmények, utazás Ausztriában.

11

5.

Tudomány, technika
Találmányok.

10

6.

Média, kommunikáció
E-mail és face-book.

11

7.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

7

Összes óraszám:

65

72

Francia nyelv
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

8. évfolyam
2

8. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi
tevékenységek

11

Iskola, barátok

11

Barátok jellemzése, bemutatása. Órai
tevékenységek. Osztályközösség, osztálytársak
jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet
Franciaországban.
Öltözködés

3.

11

Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.
Ruhavásárlás.
Szabadidő, szórakozás

4.

Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Francia barátok szabadidős
tevékenységei.
Természet, állatok

5.

6.

10

Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert
Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés

7.

11

és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy

11

7

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:

65

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Zene, művészetek
1.

Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum,
kiállítás
Város,bevásárlás

2.

11

11

Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.
Egészséges életmód

3.

11

Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek
Betegségek és megelőzésük. Betegségek és
megelőzésük.
Utazás, pihenés

11

4.
Vakáció, nyaralás. Élmények, utazás.
Tudomány, technika

10

5.
Találmányok.
Média, kommunikáció
6.

E-mail és face-book.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés

7.

11

és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy

7

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:

65

72

Francia nyelv
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

8. évfolyam
2

8. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Család
Családfa. Személyleírás. Szokásos napi
tevékenységek

11

Iskola, barátok

11

Barátok jellemzése, bemutatása. Órai
tevékenységek. Osztályközösség, osztálytársak
jellemzése.
Konfliktusok barátok között. Iskolai élet.
Öltözködés

3.
Ruhadarabok. Kedvenc ruháim. Divat világa.

11

Ruhavásárlás.
Szabadidő, szórakozás
4.

11

Kirándulás, túra tervezése. Születésnapi parti
Szabadidős program tervezése. Múzeumlátogatás,
belépőjegyek. Barátok szabadidős tevékenységei.
Természet, állatok

5.

6.

10

Házi állatok egy gazdaságban. Más kontinensek
élővilága, állatkert
Ünnepek és szokások
Családi ünnepek (Születésnap.)

11

Szabadon felhasználható:

7

Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy

7.

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

65

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Zene, művészetek
1.

Kiállítások, rendezvények, koncertek. Múzeum,
kiállítás
Város,bevásárlás

2.

11

11

Látnivalók, nevezetességek.
Híres városok és nevezetességeik.

3.

Egészséges életmód

11

Tisztálkodás Testápolás, testápolási szerek
Betegségek és megelőzésük. Betegségek és
megelőzésük.
Utazás, pihenés

11

4.
Vakáció, nyaralás. Élmények, utazás.
Tudomány, technika

10

5.
Találmányok.
Média, kommunikáció
6.

11

E-mail és face-book.
Szabadon felhasználható:

7

Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy

7.

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

65

72

Matematika
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt szintű
matematika
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 360 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 20+20 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

5

10

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei
között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

8/15

8+1+0

2.

Számelmélet, algebra; racionális számok

10/20

10+2+0

3.

Számelmélet, algebra; oszthatóság

30/60

30+0+0

4.

Számelmélet, algebra; algebrai kifejezések

10/20

10+3+0

5.

Számelmélet, algebra; egyenletek, egyenlőtlenségek

12/25

12+4+0

6.

Függvény, sorozat

17/35

17+1+0

7.

Geometria; geometriai transzformációk

22/45

22+2+0

8.

Geometria; síkgeometria

22/39

22+1+0

9.

Geometria; térgeometria

6/15

6+4+0

10.

Statisztika, valószínűség

5/10

5+0+0

11.

Ismétlés, számonkérés

20/40

20+0+0

162/324

162+18+0=
=180

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

7/15

7+1+0

2.

Számelmélet, algebra; racionális számok

10/20

10+3+0

3.

Számelmélet, algebra; oszthatóság

30/60

30+1+0

4.

Számelmélet, algebra; algebrai kifejezések

10/20

10+3+0

5.

Számelmélet, algebra; egyenletek, egyenlőtlenségek

13/25

13+2+0

6.

Függvény, sorozat

18+35

18+1+0

7.

Geometria; geometriai transzformációk

23/45

23+2+0

8.

Geometria; síkgeometria

17/39

17+1+0

9.

Geometria; térgeometria

9/15

9+4+0

10.

Statisztika, valószínűség

5/10

5+0+0

11.

Ismétlés, számonkérés

20/40

20+0+0

162/324

162+18+0=
=180

Összes óraszám:

Matematika

Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - matematika
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 360 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12+12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei
között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:

Tematikai egység/
Órakeret a
Órakeret a
Fejlesztési cél
helyi
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése kerettantervbe
sorszáma
n
tantervben
1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

14/27

14+1+8

2.

Számelmélet, algebra
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

35/70

35+2+20

3.

Függvények, sorozatok
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

9/18

9+2+12

4.

Geometria
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

19/39

19+2+20

5.

Statisztika, valószínűség
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

8/16

8+2+6

6.

Ismétlés, számonkérésA megtanított ismeretek
elmélyítésére és a gyakorlásra.

12/24

12+2+6

97/194

97+11+72= 180

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

13/27

13+1+8

2.

Számelmélet és algebra
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

35/70

35+2+20

3.

Függvények, analízis elemei
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

9/18

9+2+12

4.

Geometria
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

20/39

20+2+20

5.

Statisztika, valószínűség
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

8/16

8+2+6

6.

Ismétlés, számonkérés
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

12/24

12+2+6

97/194

97+11+72= 180

Összes óraszám:

Matematika
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - matematika
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 252 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12+12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

4

8. évfolyam

3

7

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei
között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

14/27

14+1+4

2.

Számelmélet, algebra
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

35/70

35+2+10

3.

Függvények, sorozatok
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

9/18

9+2+6

4.

Geometria
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

19/39

19+2+10

5.

Statisztika, valószínűség
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

8/16

8+2+3

6.

Ismétlés, számonkérés
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

12/24

12+2+3

97/194

97+11+36= 144

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok

1.

Számelmélet és algebra

2.

Függvények, analízis elemei

3.

Geometria

4.

Statisztika, valószínűség

5.

Ismétlés, számonkérés

6.
Összes óraszám:

13/27

13+1+0

35/70

35+2+0

9/18

9+2+0

20/39

20+2+0

8/16

8+2+0

12/24

12+2+0

97/194

97+11+0= 108

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típusok:

- emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
- emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel

Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - történelem
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 8 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Őskor és ókori Kelet

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

23

18

2

Az ókori Hellasz

30

24

3.

Az ókori Róma

12

26

4.

Év végi ismétlés, rendszerezés

7

4

72

72

Összes óraszám

Cím
Az őskor és az ókori Kelet
A történelem forrásai.
Az őskőkor világa.
Az újkőkor változásai (gazdaság, életmód, vallás).
Az ókori folyamvölgyi civilizációk.
A földrajzi környezet
A Közel-Keletet egyesítő birodalmak.
Birodalmak.
Vallás az ókori Keleten.
A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók.
Az ókori Kelet kulturális öröksége. Az írásbeliség kezdetei.
Vallások szellemi, társadalmi gyökerei és hatásai.
Elmélyítésre és forráselemzésre tartalékolt órák
Összefoglalás
Témazáró dolgozat vagy beszámoló
Az ókori Hellász
A polisz kialakulása. A földrajzi környezet.
A görög gyarmatosítás és hatásai.
Az athéni demokrácia kialakulása. A hatalommegosztás formái, szintjei.
Spárta. Kisebbség, többség.
A görög-perzsa háborúk.
A demokrácia működése Athénban. Államformák, államszervezet.
Nagy Sándor birodalma és a hellenizmus. Birodalmak.
Az ókori görög hitvilág, művészet, tudomány és hétköznapok.
Forráselemzésre és elmélyítésre tartalékolt órák
Önálló tanulói munka bemutatása, értékelése
Összefoglalás
Témazáró dolgozat vagy beszámoló
Az ókori Róma
A királyok kora Rómában.
A korai köztársaság időszaka.
Társadalmi és politikai küzdelmek a köztársaságkori Rómában.
A hódító Róma.
A hódítások társadalmi, gazdasági és politikai hatásai.
A római köztársaság válságának időszaka: reformok, reformkísérletek, egyeduralmi törekvések.
Békék, háborúk, hadviselés.
Korai császárkor, a principatus politikai rendszere.
Államformák, államszervezet.
A Római Birodalom gazdasága.
A kereszténység kialakulása és legfontosabb tanai.
A világvallások alapvető tanításai, vallásalapítók, vallásújítók.
A kereszténység és a Római Birodalom viszonya, az egyházszervezet kialakulása.
Vallások szellemi, társadalmi gyökerei.
A Római Birodalom válsága
és a Nyugatrómai Birodalom bukása.
Pannónia provincia.
A római hitvilág, művészet, tudomány és a jog.
Életmód és mindennapok a Római Birodalomban.

óraszám
18 óra
2
1
1
4
3
1
2
2
1
1
24 óra
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
1
1
26 óra
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1

Önálló tanulói munka bemutatása, értékelése
Összefoglalás
Témazáró dolgozat vagy beszámoló
Év végi ismétlés, rendszerezés
„A” változat: Önálló tanulói munka bemutatása
„B” változat: Tematikus ismétlés
Pl. Háborúk, hadviselés az ókorban
Pl. A természeti tényezők szerepe
Pl. Államok és birodalmak
Pl. Vallások
Összesen

1
1
1
4 óra
4 óra
4 óra
1
1
1
1
72 óra

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Középkor

11

24

2

A magyar őstörténet és az Árpádok kora

21

23

3.

Magyarország története a vegyesházi királyok korában

18

23

4

Év végi ismétlés, rendszerezés

7

4

72

72

Összes óraszám

Cím
A középkor
Nyugat–Európa államai és birodalmai a kora középkorban.
Birodalmak.
Nyugat–Európa gazdasága és társadalma.
Erőforrások és termelési kultúrák.
A Bizánci Birodalom.
A kereszténység a kora középkorban, az egyházszakadás.
Az iszlám kialakulása és jellemzői.
Vallások szellemi, társadalmi, politikai gyökerei és hatásai.
Az arab birodalom kialakulása és az arab kultúra.
A pápaság és a császárság küzdelme.
A keresztes hadjáratok.
A középkori város.
Falvak és városok.
A céhes ipar és a kereskedelem.
A rendiség kialakulása és jellemzői.
A hatalommegosztás formái, szintjei.
Válság és fellendülés Nyugat–Európában a XIV–XV. században.

Itália, a humanizmus és a reneszánsz.
Világkép, eszmék, ideológiák.
Közép- és Kelet-Európa története a középkorban.
Felzárkózás, lemaradás.
Az Oszmán (Török) Birodalom felemelkedése és jellemzői.

óraszám
22 óra
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Művelődés és kultúra a középkorban.
Korok, korstílusok.

1

A középkori élet.

1

Hétköznapok és ünnepek.
Önálló tanulói munka bemutatása, értékelése
Összefoglalás
Témazáró dolgozat vagy beszámoló

1
1
1

Erkölcstan
Évfolyam:7-8.
Képzési típusok:

- emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
- emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel

Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - erkölcstan
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 6 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 6 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Ki vagyok én, mi vezérli a tetteim?

11

12

2.

Párkapcsolat és szerelem

11

11

3.

. Egyén és közösség

11

13

33

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

11

12

Összesen:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Helyem a világban

2.

Mi dolgunk a világban?

11

12

3.

Hit, világkép, világnézet

11

12

33

36

Összesen:

Biológia-egészségtan
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – biológia-egészségtan A
változat
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 54 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 1 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 54 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 10 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1.5

8. évfolyam

1.5

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egység
sorszáma

Tematikai egység

Órakeret a
kerettantervben

1.

Az élőlények változatossága I.
Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben

10

2.

Az élőlények változatossága II.
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz

12

10

3.

Az élőlények változatossága III.
Az élővilág alkalmazkodás a hideghez, és a világtenger
övezeteihez

10

11

4.

Rendszer az élővilág sokféleségében

10

11

5.

Részekből egész

11

11

53

54

Összes óraszám:

11

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

Tematikai egység

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Szépség, erő, egészség

10

13

2.

A szervezet anyag- és energiaforgalma

13

14

3.

A belső környezet állandóságának biztosítása

11

16

4.

A fogamzástól az elmúlásig

10

11

44

54

Tematikai egység
sorszáma

Összes óraszám:
Biológia-egészségtan
Évfolyam: 7-8. évfolyam

Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – biológia-egészségtan A
változat
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére:19 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 64 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

3

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon: Új

Tematikai egység

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1

Részekből egész (Ide veszem a környezetvédelmet)

11

16

2

Rendszer az élővilág sokféleségében

10

27

5

Az élőlények változatossága I.
Csapadékhoz igazodó élet a forró éghajlati övben

10

12

Tematikai egység
sorszáma

3

Az élőlények változatossága II.
Az élővilág alkalmazkodása a négy évszakhoz

12

7

4

Az élőlények változatossága III.
Az élővilág alkalmazkodás a hideghez, és a világtenger
övezeteihez

10

10

53

72

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon: Új

Tematikai egység
sorszáma

Tematikai egység

Órakeret a
kerettantervben

1.

Szépség, erő, egészség

10

22

2.

A szervezet anyag- és energiaforgalma

13

29

3.

A belső környezet állandóságának biztosítása

11

33

4.

A fogamzástól az elmúlásig

10

20

5.

Év végi ismétlés

-

4

44

108

Összes óraszám:

Fizika
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – fizika B változat
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 108 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

1

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

1,5

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek a 7. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Természettudományos vizsgálati módszerek

2.

Optika, csillagászat

3.

Hőtan

4.

Mozgások

5.

Energia

6.

Nyomás

7.

Elektromosság, mágnesesség
Ismétlés, számonkérés

Összes óraszám:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

2/6

2+2+0

0/14

0+0+0

14/14

14+0+0

16/16

16+3+0

9/9

9+0+0

2/14

2+0+0

0/12

0+0+0

6/12

6+0+0

49/97

49+5+0=54

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

4/6

4+0+0

14/14

14+2+0

0/14

0+0+0

0/12

0+0+0-

0/9

0+0+0

12/14

12+0+0

12/12

12+4+0

6/12

6+0+0

48/97

48+6+0=54

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Természettudományos vizsgálati módszerek

2.

Optika, csillagászat

3.

Hőtan

4.

Mozgások

5.

Energia

6.

Nyomás

7.

Elektromosság, mágnesesség
Ismétlés, számonkérés

Összes óraszám:

Fizika

Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - emelt fizika
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 180 óra

Ismétlés, számonkérés órakerete: 20 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
7. évfolyam

2

8. évfolyam

1

3

7. évfolyam

3

8. évfolyam

2

5

A helyi tanterv heti óraszám:

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei
között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
Természettudományos vizsgálati módszerek

6

12/20

2.

Hőtan

14

22

3.

Mozgások

16

28

4.

Energia

9

12/18

5.

Nyomás

14

22

Ismétlés, számonkérés

12

12/20

54

108

1.

6.
Összes óraszám:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
1.
2.

3.
4.
5.
Összes óraszám:
Kémia
Évfolyam: 7-8. évfolyam

Természettudományos vizsgálati módszerek

6

8/20

Optika, csillagászat

14

20

Elektromosság, mágnesség

12

30

Energia

9

6/18

Ismétlés, számonkérés

12

8/20

54

72

Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – kémia B változat
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 108 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 8 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

1,5

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
A kémia tárgya, kémiai kísérletek

1.
2.

Részecskék, halmazok, változások, keverékek

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

4/4

4+0+0

16/16

16+1+0

3.

A részecskék szerkezete és tulajdonságai,
vegyülettípusok

12/12

12+1+0

4.

A kémiai reakciók típusai

14/14

14+1+0

5.

Ismétlés, számonkérés

0/0

0+5+0

46/97

46+8+0=54

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Élelmiszerek és az egészséges életmód

13/13

13+0+0

2.

Kémia a természetben

12/12

12+0+0

3.

Kémia az iparban

12/12

12+0+0

4.

Kémia a háztartásban

14/14

14+0+0

5.

Ismétlés, számonkérés

0

0+3+0

51/97

51+3+0=54

Összes óraszám:

Kémia
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály

Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – kémia B változat
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 108 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 8 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

1,5

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A kémia tárgya, kémiai kísérletek

4/4

4+0+0

2.

Részecskék, halmazok, változások, keverékek

16/16

16+1+0

3.

A részecskék szerkezete és tulajdonságai,
vegyülettípusok

12/12

12+1+0

4.

A kémiai reakciók típusai

14/14

14+1+0

5.

Ismétlés, számonkérés

0/0

0+5+0

46/97

46+8+0=54

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Élelmiszerek és az egészséges életmód

13/13

13+0+0

2.

Kémia a természetben

12/12

12+0+0

3.

Kémia az iparban

12/12

12+0+0

4.

Kémia a háztartásban

14/14

14+0+0

5.

Ismétlés, számonkérés

0

0+3+0

51/97

51+3+0=54

Összes óraszám:

Földrajz
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - Földrajz

Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 54 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 13 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

1,5

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A szilárd Föld anyagai és folyamatai

7

9

2.

A földrajzi övezetesség alapjai

6

7

3.

Gazdasági alapismeretek

5

5

4.

Afrika és Amerika földrajza

15

14

5.

Ázsia földrajza

11

11

6.

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza

4

4

7.

Év végi összefoglalás

0

4

48

54

Órakeret a
helyi
tantervben

Összesen:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Európa általános földrajza

4

5

2.

A Kárpát-medencevidék földrajza

5

5

3.

Magyarország természeti és kulturális értékei

5

6

4.

Magyarország társadalomföldrajza

10

11

5.

A hazánkkal szomszédos országok földrajza

6

6

6.

Atlanti-Európa földrajza

6

6

7.

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza

6

6

8.

Kelet- és Közép-Európa földrajza

7

7

9.

Év végi összefoglalás

0

2

49

54

Összesen

Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - Földrajz
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 54 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 13 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1,5

8. évfolyam

1,5

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

A szilárd Föld anyagai és folyamatai

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

7

9

2.

A földrajzi övezetesség alapjai

6

7

3.

Gazdasági alapismeretek

5

5

4.

Afrika és Amerika földrajza

15

14

5.

Ázsia földrajza

11

11

6.

Ausztrália, a sarkvidékek és az óceánok földrajza

4

4

7.

Év végi összefoglalás

0

4

48

54

Órakeret a
helyi
tantervben

Összesen:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Európa általános földrajza

4

5

2.

A Kárpát-medencevidék földrajza

5

5

3.

Magyarország természeti és kulturális értékei

5

6

4.

Magyarország társadalomföldrajza

10

11

5.

A hazánkkal szomszédos országok földrajza

6

6

6.

Atlanti-Európa földrajza

6

6

7.

Észak- és Mediterrán-Európa földrajza

6

6

8.

Kelet- és Közép-Európa földrajza

7

7

9.

Év végi összefoglalás

0

2

49

54

Összesen

Természettudományi gyakorlatok
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – Természettudományi
gyakorlatok

Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 4 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Méretek és nagyságrendek

8 óra

9 óra

2.

Alak és forma

8 óra

9 óra

3.

Szín

8 óra

9 óra

4.

Illatok és hangok

8 óra

9 óra

Összes óraszám:

36 óra

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Irány

8 óra

9 óra

2.

Ritmus

8 óra

9 óra

3.

Mennyiségek, arányok

8 óra

9 óra

4.

Terepen

8 óra

9 óra

Összes óraszám:

36 óra

Ének-zene
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnázium 7-12. évfolyama számára – ének-zene
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-10. évfolyamon: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Vásárhelyi népdalok

11

11+2

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

4

4

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

3

3

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

4

4

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás
Romantikus operák-válogatás

10

10+2

32

36

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Vásárhelyi népdalok

11

11+2

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

4

4

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek

3

3

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése

4

4

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás
Musical részletek

10

10+2

Összes óraszám

32

36

Vizuális kultúra
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnázium 7-12. évfolyama számára – ének-zene
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az 7. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 36 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Órakeret a
kerettantervben

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése
Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése
Vizuális kommunikáció
Magyarázó képek/rajzok
Vizuális kommunikáció
Mozgóképi közlés
Vizuális kommunikáció
Montázs
Vizuális kommunikáció
Vizuális kommunikációs formák
Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet
Tárgy- és környezetkultúra
Az épített környezet története
Szabadon felhasználható
Múzeumi órák

Órakeret a
helyi
tantervben
5
8
2
3
1
3
5
5
4

Összes óraszám

36

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
5

2.

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

8

3.

Vizuális kommunikáció
Magyarázó képek/rajzok

2

4.

Vizuális kommunikáció
Mozgóképi közlés

3

5.

Vizuális kommunikáció
Montázs

1

6.

Vizuális kommunikáció
Vizuális kommunikációs formák

3

7.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

5

8.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített környezet története

5

9.

Szabadon felhasználható
Múzeumi órák

4

Összes óraszám

36

Informatika
Évfolyam: 7 – 8.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnázium 7-12. évfolyama számára - informatika
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 4-4 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

1.

Az informatikai eszközök használata
Elmélyítésre szolgáló időkeret.

2

2.

Alkalmazói ismeretek
Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus
létrehozása- A prezentáció testreszabása, háttér,

14

Órakeret a
helyi
tantervben
2+1

14+3

áttűnés, animáció beállítása. Bemutatók készítése
közös munkában, csoportokban. Összefoglalás

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

6

6

4.

Infokommunikáció

4

4

5.

Az információs társadalom

3

3

6.

Könyvtári informatika

3

3

0

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

Az informatikai eszközök használata
Elmélyítésre szolgáló időkeret.

2

2.

Alkalmazói ismeretek
Rajzos, szöveges, táblázatos dokumentumok
létrehozása, átalakítása, formázása
Összefoglalásra szolgáló időkeret

14

14+3

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

6

6

4.

Infokommunikáció

4

4

5.

Az információs társadalom

3

3

6.

Könyvtári informatika

3

3

0

36

Összes óraszám:

2+1

Életvitel és gyakorlat
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – éltvitel és gyakorlat „A”
változat
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.

A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 36+0 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 2+0 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 4+0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

0

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

0

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A háztartás és közszolgáltatások

10/10

10

2.

Közlekedés

6/6

6

8/8

8+3

8/8

8+1

32

32+4

Tárgyi kultúra, technológiák, tárgykészítés, modellezés
A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.
Továbbtanulás, munkák, szakmák, megélhetés,
munkakörnyezetek megismerése A megtanított
ismeretek elmélyítésére és a gyakorlásra.

3.
4.
Összes óraszám:

Testnevelés és sport
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 180 óra
A helyi tanterv heti óraszám: 5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Természetes és nem természetes mozgásformák

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

34

18(úszás)

Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát
szolgáló új térformák, alakzatok kialakításában. A
kamaszkori személyi higiénével kapcsolatos ismeretek
bővülése

2.

Úszás és úszó jellegű feladatok

36

36

62

40

45

20

57

20

44

36 (úszás)

46

10

Az új úszásnem jártasság szintű elsajátítása.
Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek
megfelelő ritmus kialakításával, valamint folyamatos és
távolságot növelő úszással.
Az uszoda higiénés szabályainak betartása.
Az úszás szerepének ismerete az egészséges
életmódban és az életvédelemben.

3.

Sportjátékok
Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető
magatartásra, a figyelmes és hatékony munkavégzésre.
A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása
testnevelési játékokban és a sportjátékban.
A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új
elemek elsajátítása, és alkalmazása.
Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő
alkalmazása.

4.

Atlétikai jellegű feladatok
Fejlődés elérése a kondicionális képességek terén,
különös tekintettel az aerob állóképességre-, valamint
az alsó- és felső végtag dinamikus erejére.
A tartós futás technikájának optimalizálása, és az
egyénhez igazított sebesség kialakulása.
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben,
valamint a tartós munkavégzésben.
Érdeklődés az atlétika sportág iránt.

5.

Torna jellegű feladatok
A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség
a helyes testtartás kialakítására, a koordinált mozgás és
az erőközlés összhangjának megteremtésére.
Talajon, gerendán, valamint gyűrűn összefüggő
gyakorlatok önálló összeállítása, összekötő elemek
alkalmazásával.
A szekrény- és a támaszugrások biztonságos
végrehajtása, a képességnek megfelelő magasságon.

6.

Alternatív környezetben űzhető sportok
A szabadidőben jól hasznosítható sportágakban
gyakorlottság szerzése.
A szabadtéren különböző időjárási viszonyok között
végzett tevékenységekben aktív részvétel.
A szervezet edzettségének növelése.
Az egészséges életmód iránti igény erősítése.

7.

Önvédelmi és küzdőfeladatok
A balesetek elkerülése szempontjából
elengedhetetlenül fontos alapvető eséstechnikák és
önvédelmi fogások elsajátítása.
Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra. A
grundbirkózás további technikájának, szabályainak
elsajátítása és gyakorlatban történő alkalmazása.

Összes óraszám:

324

180

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 180 óra
A helyi tanterv heti óraszám: 5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Természetes és nem természetes mozgásformák

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

34

18(úszás)

36

36

62

40

Az egyszerű bemelegítő gyakorlatok szaknyelvének
ismerete és azok
önálló végrehajtása.
A tanórához kapcsolódó higiénés és magatartási
szabályok betartása.
Gyakorlottság a szervezés célszerűségét, gyorsaságát
szolgáló új térformák, alakzatok kialakításában.
Egyszerű relaxációs technikák elsajátítása.

2.

Úszás és úszó jellegű feladatok
Választott úszásnemben készségszintű, egy másikban
150 méteren vízbiztos folyamatos úszás.
Intenzív úszásra törekvés rövidtávon.
Fejlődés az aerob állóképesség terén az úszásnemnek
megfelelő ritmus kialakításával, valamint folyamatos és
távolságot növelő úszással.
Az uszoda higiénés szabályainak betartása.
Az úszás szerepének ismerete az egészséges
életmódban és az életvédelemben.

3.

Sportjátékok
Fejlődés a motoros képességekben a sportjátékok
mozgásanyagának intenzív és tudatos gyakorlásával.
Törekvés a sportszerűségre, a szabálykövető
magatartásra, a figyelmes és hatékony munkavégzésre.
A játékelemek eredményességre törekvő alkalmazása
testnevelési játékokban és a sportjátékban.
A sportjátékok technikai és taktikai készletét bővítő új
elemek elsajátítása, és alkalmazása.
Tapasztalatszerzés a taktikai helyzetek megoldásában.
A játékszabályok kibővített körének ismerete és értő
alkalmazása.

4.

Atlétikai jellegű feladatok

45

20

57

20

44

36(úszás)

46

10

324

180

A tartós futás technikájának optimalizálása, és az
egyénhez igazított sebesség kialakulása.
Kitartás és igyekezet a motoros képességfejlesztésben,
valamint a tartós munkavégzésben.
Érdeklődés az atlétika sportág iránt.
A tanult futó-, ugró-, dobógyakorlatokban jártasság.

5.

Torna jellegű feladatok
Alapvető tornaelemeket tartalmazó gyakorlat önálló
bemutatása.
A tornajellegű gyakorlatok végrehajtásánál igényesség
a helyes testtartás kialakítására, a koordinált mozgás és
az erőközlés összhangjának megteremtésére.

6.

Alternatív környezetben űzhető sportok
A helyi tárgyi feltételek függvényében választott
sportági mozgásokkal a tematika továbbtervezése.
A helyi tárgyi feltételek függvényében választott
sportági mozgásokkal a tematika továbbtervezése.

7.

Önvédelmi és küzdőfeladatok
Törekvés az önfegyelemre és az önszabályozásra.
Segítségkérésre, menekülésre vonatkozó ismeretek
elsajátítása.
A sportszerű győzni akarás kinyilvánítása.
A fájdalomtűrés és az önfegyelem fejlődése.

Összes óraszám:

Osztályfőnöki
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a 7. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma
1.
2.
3.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése
Tűz-és balesetvédelmi oktatás,
házirend
Adatok, ismerkedés, órarend
Önismeret, identitás, család
A serdülőkor nehézségei
Közösségépítés, konfliktuskezelés

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben
3
4
4

4.

A tanulás feltételei, tanulási stílusok,
módszerek.
Egészséges életmód, drog és egyéb
függőségek,
prevenció - EVP

5.
6.

4
5

Környezettudatos életmód

7.

4

Kommunikáció
Médiafogyasztás és használat
Ünnepek, megemlékezések,
hagyományok
Aktuális problémák megbeszélése,
az eltelt időszakok értékelése

8.
9.

4
4
4

Óraszám

36

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2014/2015. tanévben a 8. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

8. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

8. évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.

4
5.
6.
7.
8.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése
Tűz-és balesetvédelmi oktatás,
házirend
Adatok, ismerkedés, órarend
Helyem a családban, az osztályban,
az iskolában.
Pozitív énkép, pozitív szemlélet.
Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési
technikák
A tanulás feltételei, tanulási stílusok,
módszerek.
„az egész életen át tartó tanulás”
fogalma
Egészséges életmód, drog és egyéb
függőségek, megelőzés - EVP
Környezettudatos életmód
Kommunikációs technikák
Médiafogyasztás és használat
Ünnepek, megemlékezések,
hagyományok

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

3

4

4

4

5
4
4
4

9.
Óraszám

A ballagási előkészületek
megbeszélése, aktuális teendők

4
36

9-10. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 288 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 25 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 26 óra
Magyar nyelv:
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

1

3

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

1

3

Kerettanterv heti óraszáma :

9. évfolyam

2

10. évfolyam

3

5

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

3

5

Irodalom:

A tantervben választható formában

megjelölt

ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon magyar nyelvből
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kommunikáció, tömegkommunikáció

12

8

2.

Nyelvi szintek, a nyelv grammatikai jellemzői

20

20

3.

Szövegértés, szövegalkotás

13

12+2

4.

Helyesírás

12

12+2

5.

A szöveg

22

16

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 9. évfolyamon irodalomból

72

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

BFMK: Rendhagyó irodalomórák hódmezővásárhelyi
tematikával

0

+4

2.

Világirodalom – görög mitológia, antik görög epika és
líra

10

10

3.

Színház- és drámatörténet – az antik színház és dráma

6

6

4.

Világirodalom – antik római irodalom

4

4

5.

Világirodalom - Biblia

10

10

6.

Világirodalom – az európai irodalom a 4-15.században
(középkor)

6

6

7.

Középkori nyelvemlékek

3

3

8.

Világirodalom – az európai irodalom 14-16.században
(reneszánsz)

5

5

9.

Janus Pannonius portréja

6

6

10.

Balassi Bálint portréja

8

8

11.

Színház- és drámatörténet: drámajátékos
tevékenységekkel

4

2

12.

Színház- és drámatörténet: az angol színház a 1617.században és Shakespeare

6

6

13.

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk,
klasszicizmus (16-17.század)

3

2

Összes óraszám:

68+4

Tematikai egységek a 10. évfolyamon magyar nyelvből:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A szöveg

22

10

2.

Szövegértés, szövegalkotás

0

+7

3.

Helyesírás

0

+1

4.

Stilisztikai alapismeretek

10

10

5.

Jelentéstan

8

8

Összes óraszám:

36

Tematikai egységek a 10. évfolyamon irodalomból
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Világirodalom – késő reneszánsz, barokk, klasszicizmus

3

3

2.

Látásmód: Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

6

6

3.

Színház- és drámatörténet- a francia klasszicista
színház (17.század)

6

6

4.

Világirodalom – az európai irodalom a 18.században

8

8+3

5.

Magyar irodalom a 18.században – Csokonai Vitéz
Mihály, Berzsenyi Dániel

20

20

6.

Világirodalom – az európai irodalom a 19.század első
felében (romantika, romantika és realizmus)

12

12+3

7.

Színház – és drámatörténet – Katona József: Bánk bán

6

6

8.

Magyar irodalom a 19.század első felében – portrék:
Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály

17

17

9.

Életmű – Petőfi Sándor

12

12+ 4

10.

Látásmód – Jókai Mór

8

8

Összes óraszám:

108 (98+10)

I. Idegen nyelv
Angol nyelv
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára –idegen nyelv
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. és 10. évfolyamon: 252 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 26 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 26 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

4

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

4

Kerettanterv heti óraszáma:

10. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

10. évfolyam

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervbe
n

Környezetünk
Növények és állatok a környezetünkben.
Védett természeti értékek, természti katasztrófák
Ember és társadalom
Hasonlóságok és különbségek az emberek között
Érzelmeink kifejezése, testbeszéd, a színházi játék
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Modern és klasszikus zene
Zenei koncertek, és fesztiválok
Szabadidő, művelődés, szórakozás
A média szerepe a mindennapokban
A nyomtatott sajtó és az Internet
Komoly és bulvárújságírás
e-könyvek, médiatudatosság
Környezetünk
A városi és a vidéki élet összehasonlítása
A lakóhely nevezetsségei, szolgáltatások, szórakozási
lehetőségek
Idegen közösségek: pl. Az amis kultúra
Tudomány és technika
Tudománytörténeti jelentőségű felfedezések,
találmányok
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban. Családi
vállakozás.
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok
Internetes vásárlás előnyei és hátrányai
Az iskola
Tanulási technikák. Digitális tudásbázisok.
Az idegen nyelv stílusárnyalatai pl. a slang

Órakeret a helyi
tantervben

15+3

15+3

18

18

16+2

18

15+3

18

Összesen

144

Tematikai egységek a 10.évfolyam
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

2.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervbe
n

Órakeret a helyi
tantervben

A munka világaFoglalkozások, szükséges
kompetenciák, rutinok, kötelességek
Mi motiválja a pályaválasztást?
Sikerszakmák

11+3

Ember és társadalom
Emberek belső és külső jellemzése.

11+3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Társas kapcsolatok: előítélet, tolerancia, bizalom,
együttérzés, fogyatékkal élők.
Személyiségtípusok, eltérő nézetek a családról.
Az iskola
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.
Az angol nyelv használata. Anyanyelvi és nem
anyanyelvi beszélők.
A család
Az ember életének fontos állomásai.
Generációk kapcsolatai, családi élet.
Gyermekkor. Meghatározó gyermekkori élmények.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Különböző zenei irányzatok: népzene, klasszikus
zene, popzene.
A zajszennyezés.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Az olvasás, és a könyvek.
Művészeti alkotások értelmezése.
Egy tetszőleges könyv bemutatása.
Gazdaság és pénzügyek
A pénz szerepe a mindennapokban.
A pénz és a személyes boldogság kapcsolata.
Családi gazdálkodás.
A pénz és a nők. A pénz és a férfiak.
Életmód
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog)
Függőségek kezelése, segítsegnyújtás.

13

13

11+2

14

11+3

13

Összesen

108

Angol nyelv
Évfolyam: 9-10.

Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 162 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 20 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 16 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 180 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 30 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

Helyi tanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

4,5

10. évfolyam

3

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között
a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél sorszáma

Tematikai egység/Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Ételek és étkezés

5 óra

2.

Sport

10 óra

3.

Család, személyiség

10 óra

4.

Pénz és munka

15 óra

5.

Közlekedés és utazás

10 óra

6.

Projektmunka

6 óra

7.

Technológia

15 óra

8.

Divat, testkép

10 óra

9.

Tanulás, tudomány

14 óra

10.

Projektmunka

6 óra

11.

Otthon

15 óra

12.

Barátság, kapcsolatok

10 óra

13.

Vásárlás

10 óra

14.

Mozi, televízió

10 óra

15.

Tömegkultúra

6 óra

16.

Levélírás, email, hivatalos levél, önéletrajz

10 óra
162 óra

Összesen

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél sorszáma

Tematikai egység/Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Személyiség, személyleírás

5 óra

2.

Érzések, érzelmek

10 óra

3.

Egészség, betegség és testrészek

14 óra

4.

Időjárás, évszakok

15 óra

5.

Öltözködés, divat

14 óra

6.

Projektmunka

6 óra

7.

Bűn és bűnhődés

15 óra

8.

Kikapcsolódás

10 óra

9.

Utazás, repülés, külföldi városok

14 óra

10.

Multikulturalizmus

6 óra

11.

Szórakozás

15 óra

12.

Tanulás, tudomány

15 óra

13.

Média,zene

10 óra

14.

Munka, üzlet, karrier

10 óra

15.

Külföldi munkavállalás

6 óra

16.

Levélírás, email, hivatalos levél, önéletrajz

15 óra
180 óra

Összesen

Német nyelv
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika osztály és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 47 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

4

10. évfolyam

3

7

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Személyes vonatkozások, család

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
15

2.

Ember és társadalom

15

3.

Környezetünk

15

4.

Az iskola

15

5.

A munka világa

15

6.

Életmód

15

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

15

8.

Utazás, turizmus
Tudomány és technika

15

9.

Gazdaság és pénzügyek

15

10.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

9

Összes óraszám:

97

144

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Személyes vonatkozások, család

11

2.

Ember és társadalom

11

3.

Környezetünk

11

4.

Az iskola

11

5.

A munka világa

11

6.

Életmód

11

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

11

8.

Utazás, turizmus
Tudomány és technika

11

9.

Gazdaság és pénzügyek

11

10.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

9

Összes óraszám:

97

108

Német nyelv
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 162 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 54 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

4,5

10. évfolyam

5

9,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Személyes vonatkozások, család

17

2.

Ember és társadalom

17

3.

Környezetünk

17

4.

Az iskola

17

5.

A munka világa

17

6.

Életmód

17

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

17

8.

Utazás, turizmus
Tudomány és technika

17

9.

Gazdaság és pénzügyek

17

10.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

9

Összes óraszám:

108

162

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Személyes vonatkozások, család

18

2.

Ember és társadalom

18

3.

Környezetünk

18

4.

Az iskola

18

5.

A munka világa

18

6.

Életmód

18

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

18

8.

Utazás, turizmus
Tudomány és technika

18

9.

Gazdaság és pénzügyek

18

10.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy

18

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

108

180

Francia nyelv
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika osztály és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 47 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

4

10. évfolyam

3

7

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Személyes vonatkozások, család

15

2.

Ember és társadalom

15

3.

Környezetünk

15

4.

Az iskola

15

5.

A munka világa

15

6.

Életmód

15

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

15

8.

Utazás, turizmus
Tudomány és technika

15

9.

Gazdaság és pénzügyek

15

10.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

9

Összes óraszám:

97

144

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Személyes vonatkozások, család

11

2.

Ember és társadalom

11

3.

Környezetünk

11

4.

Az iskola

11

5.

A munka világa

11

6.

Életmód

11

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

11

8.

Utazás, turizmus
Tudomány és technika

11

9.

Gazdaság és pénzügyek

11

10.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

9

Összes óraszám:

97

108

II. idegen nyelv
Angol nyelv
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika osztály emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 324 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 32 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 32 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

4

10. évfolyam

5

9

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervb
en

Órakeret a helyi
tantervben

Hétvége

5 óra

Egészséges életmód/ egészséges táplálkozás,
testedzés Project munka

15 óra

Napirend

5 óra

Kijelentkezés szállodából, telefonálás

5 óra

Olvasás, kedvenc könyv, képregény bemutatása

10 óra

Test-lelki egészség

7 óra

Alapanyagok, Főzés/kedvenc recept
Étkezés étteremben/ rendelés- panasz

15 óra

Sport, sporttevékenységek

15 óra

Család, családtagok, családi kapcsolatok

13 óra

10.

11.
12.
13.
14.

Régi idők családmodelljei, a jövő családja, családi
konfliktusok, tizenévesek problémái

7 óra

A pénz világa, bakok, pénzváltás

7 óra

Utazás, kirándulás, külföldi munka, képzeletbeli
utazás
Közlekedés,közlekedés a városodban, tájékozódás a
világban
Levélírás, email

15 óra
15 óra
10 óra

Összesen

144 óra

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervb
en

Órakeret a helyi
tantervben

Viselkedés, kultúra, illik-nem illik

5 óra

Személyleírás

10 óra

Iskola, oktatás, művelődés
Saját iskola bemutatása/projekt munka-álmaim
iskolája

15 óra

Nyelviskolák, továbbtanulás külföldön

6 óra

Lakás, lakóhely bemutatása, lakástípusok

18 óra

Barátság, baráti kapcsolatok, barátok bemutatása,
barátok kesersése külföldön
Szabadidő, szabadidős tevékenységek
Projekt munka-szabadidős tevékenységek a
környezetünkben

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

15 óra
15 óra

Napi tevékenységek

10 óra

Munka, munkahelyek, állásinterjú

10 óra

Munkavállalás itthon és külföldön

6 óra

Vásárlás, üzletek, reklamáció

15 óra

A filmek világa, a mozi- lehetséges projek feladat
saját rövidfilm/forgatókönyv készítése

15 óra

A televízió világa,TV műsorok

10 óra

A televízió és a mozi hatása életünkre

6 óra

Könyvek, műfajok, bestsellerek

10 óra

Levélírás, email, hivatalos levél, önéletrajz

14 óra

Összesen

180 óra

Angol nyelv
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: Emeltszintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 108 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra

A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 10 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematika egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ fejlesztési cél
megnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Kapcsolatfelvétel/ bemutatkozás/
kommunikáció kezdeményezése
Személyes
információk/család/családtagok/személyes
viszonyok
Mindennapi szituációk, mindennapos élet
(étterem/vásárlás/közlekedés)
Lakóhely/ Ház, lakás/ szűkebb lakókörnyezet
Életmód, sport, mozgás, étkezés, egészséges
ételek, projekt (tabló készítése)
A múlt eseményei, tapasztalatok, elbeszélés
Nyaralás, utazás, szállodában, repülőn
Öltözködés, divat, ruhadarabok
Zene, dalok, énekesek prezentáció:
zenetörténet: klasszikus zenétől napjainkig:
élettörténetek)
Szabadidő / szórakozás /társas összejövetelek
Lelki és mentális élet/félelmek, fóbiák,
tapasztalatok, tanácsadás
Személyiségteszt, önmagunk megismerése
Tanulási stílusok, tanulási módszerek, egyéni
beállítottság , tanulás tanulása
Ismétlés, számonkérés

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Órakeret a
helyi
tantervben
4 óra
12 óra
12 óra
8 óra
12 óra + 2 óra
8 óra
8 óra
4 óra
3 óra + 2 óra
5 óra
4 óra
3 óra
3 óra
18 óra
108 óra

Összesen

A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 108 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 10 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

10. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

10. évfolyam

3

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervb
en

Órakeret a helyi
tantervben

1.

2.

Egészséges életmód/étkezés/ sport/ felgyorsult élet

8 óra

Érdeklődési kör/ preferencia

4 óra

Személyes vonatkozások, család/ család társadalmi
szerepe, családi kapcsolatok/ személyes tervek
Utazás, turizmus/ utazási módok/ közlekedés a
városban/ járművek/programszervezés
A munka világa, munkahely, bemutatkozás új
munkahelyen/ önéletrajz/ munkahelyi
kommunikáció
Pályaválasztás/ pályamódosítás/ Az ideális munka
kiválasztása
Társadalom: fogyasztói társadalom/ pénz/vásárlási
szokások / előítéletek/ barátság/vásárlás
Társadalom: női és férfi szerepek a társadalomban
Vita: előítéletek, sztereotípiák
Tudomány és technika/ mobiltelefon/ megváltozott
szokások és szabályok
Szabadidő, művelődés, szórakozás/ filmek, híres
emberek/ média Prezentáció: kedvenc filmem,
kedvenc könyvem

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

5 óra
5 óra
12 óra
5 óra + 3óra
10 óra
3 óra + 3 óra
3 óra
12 óra + 4 óra

Környezetünk/ lakásbérlés/ lakás adottságai

3 óra

Iskola/ saját iskola/tantárgyak/ iskola régen és most

10 óra

Ismétlés, számonkérés

18 óra

Összesen

108 óra

Német nyelv
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 36 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

4

10. évfolyam

5

9

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személyének és környezetének bemutatása.
Családi kapcsolatok.
Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

14

2.

3.

4.

Ember és társadalom
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok
és kezelésük.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a
városban
A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés
Időjárás.
Az iskola
Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. Az
ismeretszerzés különböző módjai.

14

14

14

5.
A munka világa
Foglalkozások. Diákmunka.

6.

7.

8.

9.

14

Életmód
Ételek, kedvenc ételek. Élelmiszerek, ételek a
célországokban.
Életünk és a stressz: szabadidős stressz.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak.
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német
városok, tartományok nevezetességei.)
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás,
reklámok.
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

14

14

14

32

108

144

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

3.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Személyes vonatkozások, család
Személyes tervek.
Családtagok életének fontos állomásai
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők,
háztartási munkák.
Ember és társadalom
Emberek belső jellemzése.
Kapcsolat generációk között.
A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás
Női és férfi szerepek. Hasonlóságok és különbségek az
emberek között, szokások más országokban.
Környezetünk
Lakótársak.
Különböző lakások a világban, berendezések, szokások
más országokban.
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai.

15

15

15

4.

Az iskola
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.
Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet
szerepe a tanulásban.
Tanulás külföldön, nyelvtanulás.

15

5.

A munka világa
Nyári munkavállalás.

15

6.

Életmód
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek.

15

7.

8.

9.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók,
nevezetességek, múzeum. Házibuli.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás
repülőgéppel, repülőtéren.
Jegyvásárlás
Német városok nevezetességei (Potsdam).
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.

15

15

15

10.

Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás (menetjegy), pénzváltás.

15

11.

Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
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Összes óraszám:

108

180

Német nyelv
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Órakeret a
kerettantervben

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személyének és környezetének bemutatása.
Családi kapcsolatok.
Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek
Ember és társadalom
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok
és kezelésük
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a
városban
A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés
Időjárás
Az iskola
Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. Az
ismeretszerzés különböző módjai.
A munka világa
Foglalkozások. Diákmunka.
Életmód
Ételek, kedvenc ételek. Élelmiszerek, ételek a
célországokban.
Életünk és a stressz: szabadidős stressz
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német
városok, tartományok nevezetességei.)
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás,
reklámok.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Órakeret a
helyi
tantervben

12

14

12

14
12

12

14

10

8

Összes óraszám:

108

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Személyes vonatkozások, család
Személyes tervek.
Családtagok életének fontos állomásai
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők,
háztartási munkák.
Ember és társadalom
Emberek belső jellemzése.
Kapcsolat generációk között.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

8

12

3.

4.

A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás
Női és férfi szerepek. Hasonlóságok és különbségek az
emberek között, szokások más országokban
Környezetünk
Lakótársak.
Különböző lakások a világban, berendezések, szokások
más országokban.
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai
Az iskola
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.
Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet
szerepe a tanulásban.
Tanulás külföldön, nyelvtanulás.

10

12

5.

A munka világa
Nyári munkavállalás

10

6.

Életmód
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek

10

7.

8.

9.

10.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók,
nevezetességek, múzeum.
Házibuli
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás
repülőgéppel, repülőtéren.
Jegyvásárlás
Német városok nevezetességei (Potsdam)
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában

10

10

10

Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás (menetjegy), pénzváltás

8

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

8

Összes óraszám:

108

Francia nyelv
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 36 óra

A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

4

10. évfolyam

5

9

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Személyes vonatkozások, család

1.

A tanuló személyének és környezetének
bemutatása.
14
Családi kapcsolatok.
Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai
tevékenységek.
Ember és társadalom

2.

Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.

14

Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása.
Konfliktusok és kezelésük.
Környezetünk

3.

Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a
városban

14

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés
Időjárás.
Az iskola
4.

5.

Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe.
Az ismeretszerzés különböző módjai.

14

A munka világa
14
Foglalkozások. Diákmunka.
Életmód

6.

Ételek, kedvenc ételek. Élelmiszerek, ételek a
célországokban.

14

Életünk és a stressz: szabadidős stressz.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
7.

Szabadidős elfoglaltságok, sportágak.

14

Kulturális lehetőségek a célországokban.
Gazdaság és pénzügyek
8.

14

Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás,
reklámok.
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy

9.

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően

32

és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:

108

144

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Személyes vonatkozások, család
Személyes tervek.
1.

Családtagok életének fontos állomásai

15

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők,
háztartási munkák.
Ember és társadalom
Emberek belső jellemzése.
2.

Kapcsolat generációk között.
A tizenévesek világa: lakóközösség,
munkamegosztás Női és férfi szerepek.

15

Hasonlóságok és különbségek az emberek között,
szokások más országokban.
Környezetünk
Lakótársak.
3.

Különböző lakások a világban, berendezések,
szokások más országokban.

15

A lakóhely nevezetességei, a lakóhely
szolgáltatásai.
Az iskola
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.
4.

Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az
internet szerepe a tanulásban.

15

Tanulás külföldön, nyelvtanulás.
A munka világa
5.

15
Nyári munkavállalás.
Életmód

6.

15
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek.
Szabadidő, művelődés, szórakozás

7.

Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók,
nevezetességek, múzeum. Házibuli.

15

Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
8.

Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön.
Utazás repülőgéppel, repülőtéren.

15

Jegyvásárlás
Francia városok nevezetességei
Tudomány és technika
9.

A technikai eszközök szerepe a mindennapi
életben. Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában.

15

10.

Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás (menetjegy), pénzváltás.

15

Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy

11.

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően

30

és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:

108

180

Francia nyelv
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

2.

3.

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személyének és környezetének bemutatása.
Családi kapcsolatok.
Mindennapi teendők, vásárlás, iskolai tevékenységek
Ember és társadalom
Barátok, kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.
Öltözködés, divat, ruhadarabok vásárlása. Konfliktusok
és kezelésük
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke. Tájékozódás a
városban

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

12

14

12

4.
5.
6.

7.

8.

A lakóhely szolgáltatásai, ügyintézés
Időjárás
Az iskola
Tantárgyak. A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe. Az
ismeretszerzés különböző módjai.
A munka világa
Foglalkozások. Diákmunka.
Életmód
Ételek, kedvenc ételek. Élelmiszerek, ételek a
célországokban.
Életünk és a stressz: szabadidős stressz
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, sportágak
Kulturális lehetőségek a célországokban. (Német
városok, tartományok nevezetességei.)
Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás, szolgáltatások. Zsebpénz. Fogyasztás,
reklámok.
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

14
12

12

14

10

8

Összes óraszám:

108

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

2.

3.

4.

5.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Személyes vonatkozások, család
Személyes tervek.
Családtagok életének fontos állomásai
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők,
háztartási munkák.
Ember és társadalom
Emberek belső jellemzése.
Kapcsolat generációk között.
A tizenévesek világa: lakóközösség, munkamegosztás
Női és férfi szerepek. Hasonlóságok és különbségek az
emberek között, szokások más országokban
Környezetünk
Lakótársak.
Különböző lakások a világban, berendezések, szokások
más országokban.
A lakóhely nevezetességei, a lakóhely szolgáltatásai
Az iskola
Egy iskola bemutatása. Iskolatípusok. Osztályzás.
Külföldi és hazai iskola közti különbségek. Az internet
szerepe a tanulásban.
Tanulás külföldön, nyelvtanulás.
A munka világa
Nyári munkavállalás

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

8

12

10

12

10

6.

7.

8.

9.

Életmód
Háztartási munkák. Magyar ételkülönlegességek

10

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Turisztikai célpontok: városnézés, látnivalók,
nevezetességek, múzeum.
Házibuli
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei: a tömegközlekedés, a
kerékpáros közlekedés.
Szabadság, nyaralás itthon, illetve külföldön. Utazás
repülőgéppel, repülőtéren.
Jegyvásárlás
Német városok nevezetességei (Potsdam)
Tudomány és technika
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Számítógépes tevékenységek.
Az internet szerepe a tanulásban és a munkában

10

10

10

Gazdaság és pénzügyek
Vásárlás (menetjegy), pénzváltás

8

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

8

10.

Összes óraszám:

108

Matematika
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - emelt matematika
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 360 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 15+15 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0+0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

5

10. évfolyam

5

10

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

5

10. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok
Halmazok, ponthalmazok

16/30

16+2

2.

Számelmélet, algebra
Valós számok

15/25

15+2

3.

Számelmélet, algebra
Algebrai kifejezések használata

10/25

10+3

4.

Számelmélet, algebra
Oszthatóság

22/30

22+4

5.

Számelmélet, algebra
Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer

20/45

20+3

6.

Függvények

13/25

13+4

7.

Hegyesszögek szögfüggvényei

4/13

4+0

8.

Geometria
Alapfogalmak, ponthalmazok, egybevágósági
transzformációk

42/42

42+0

9.

Geometria
Hasonlóság és kapcsolódó tételek

0/42

0+0

10.

Statisztika, valószínűség

5/17

5+0

11.

Ismétlés, számonkérés

15/30

15+0

162/324

162+18

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai
logika, kombinatorika, gráfok
Halmazok, ponthalmazok

14/30

14+2

2.

Számelmélet, algebra
Valós számok

10/25

10+2

3.

Számelmélet, algebra
Algebrai kifejezések használata

15/25

15+2

4.

Számelmélet, algebra
Oszthatóság

8/30

8+2

5.

Számelmélet, algebra
Egyenlet, egyenlőtlenség, egyenletrendszer

25/45

25+4

6.

Függvények

12/25

12+2

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

7.

Hegyesszögek szögfüggvényei

9/13

9+0

8.

Geometria
Alapfogalmak, ponthalmazok, egybevágósági
transzformációk

0/42

0+2

9.

Geometria
Hasonlóság és kapcsolódó tételek

42/42

42+0

10.

Statisztika, valószínűség

12/17

12+2

11.

Ismétlés, számonkérés

15/30

15+0

162/324

162+18

Összes óraszám:

Matematika
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - matematika
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 360 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 15+15 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0+0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

5

10. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
kombinatorika
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

6/11

6+4+8

2.

Számelmélet, algebra
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

41/83

41+1+37

3.

Függvények
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

10/16

10+3+8

4.

Geometria
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

23/45

23+3+16

5.

Valószínűség, statisztika

5/15

5+0+0

6.

Ismétlés, számonkérés

12/24

12+0+3

97/194

97+11+72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

5/11

5+2+9

42/83

42+0+26

6/16

6+4+13

22/45

22+4+18

10/15

10+1+3

12/12
97/194

12+0+3
97+11+72

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
kombinatorika
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.
Számelmélet, algebra
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.
Függvények
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.
Geometria
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.
Valószínűség, statisztika
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.
Ismétlés, számonkérés

Matematika
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - matematika
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 270 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12+12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18+36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3,5

10. évfolyam

4

7,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
kombinatorika
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

6/11

6+4+2

2.

Számelmélet, algebra
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

41/83

41+1+0

3.

Függvények
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

10/16

10+3+7

4.

Geometria
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

23/45

23+3+9

5.

Valószínűség, statisztika

5/15

5+0+0

6.

Ismétlés, számonkérés

12/24

12+0+0

97/194

97+11+18

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
kombinatorika
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

5/11

5+2+9

2.

Számelmélet, algebra
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

42/83

42+0+2

3.

Függvények
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

6/16

6+4+10

4.

Geometria
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

22/45

22+4+14

5.

Valószínűség, statisztika
A megtanított ismeretek elmélyítése és a gyakorlása.

10/15

10+1+1

6.

Ismétlés, számonkérés

12/24

12+0+0

97/194

97+11+36

Összes óraszám:

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - történelem
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 7 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A világ és Európa a kora újkorban

23

23

2

Magyarország a kora újkorban

30

30

3.

A felvilágosodás kora

12

12

4.

Év végi ismétlés, rendszerezés
Tematikus ismétlés, vagy/és egyéni tanulói
munka, projektek bemutatása

7

Összes óraszám

7

72

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Újjáépítés és felvilágosult abszolutizmus
Magyarországon

11

11

2

A forradalmak és a Szent Szövetség kora

21

21

3.

A polgárosodás kora, forradalom és szabadságharc
Magyarországon

18

18

4.

Nemzetállamok kialakulása. Magyarország története a
szabadságharc leverésétől a kiegyezés megkötéséig

15

15

7

7

72

72

5

Év végi ismétlés, rendszerezés
Tematikus ismétlés, vagy/és egyéni tanulói
munka, projektek bemutatása

Összes óraszám

Biológia-egészségtan
Évfolyam: 10.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – biológia-egészségtan B
változat
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

0

10. évfolyam

2

2

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

0

10. évfolyam

2

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 10. évfolyamon: Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Bevezetés a biológiába.
A biológia tárgya és módszerei

2

5

2.

Az egyed szerveződési szintje.
Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális
rendszerek

2

3

3.

Önálló sejtek. Szerkezet és működés a prokarióták
világában

4

3

4.

Az alacsonyabb rendű eukarióták általános
jellemzői

4

3

5.

Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest és álszövet:
gombák, szivacsok

4

4

6.

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői

5

6

6

5

7

7

Szerkezet és működés az állatok világában.
7.
Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak

8.

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok,
gerincesek testfelépítése és működése.
A gerincesek nagy csoportjai

9.

Az állatok viselkedése

6

8

10.

A növényi sejt. Szerveződési formák

4

4

11.

A növények országa. Valódi növények

12

8

12.

A növények élete

8

4

13.

Ökológia: Az élőlények környezete (ez
kerettantervileg 11-12-ben javasolt, de a 10.
osztályos tankönyvben van!)

8

5

14.

Életközösségek

7

6

15.

Év végi összefoglalás

-

1

81

72

Összes óraszám:

Biológia-egészségtan
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt biológiaegészségtan
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 10 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

3

5

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

2

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Bevezetés a biológiába.
A biológia tárgya és módszerei

4

5

2.

Az egyed szerveződési szintje.
Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek

4

7

3.

Önálló sejtek. Szerkezet és működés a prokarióták
világában

8

8

4.

Az egyszerű eukarióták általános jellemzői

8

7

5.

Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest és álszövet:
gombák, szivacsok

8

6

6.

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői

10

7

7.

Szerkezet és működés az állatok világában. Csalánozók,
férgek, puhatestűek, ízeltlábúak

12

22

8.

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek
testfelépítése és működése. Gerincesek nagy csoportjai

14

21

9.

Az állatok viselkedése

12

16

10.

Év végi összefoglalá, projektmunka

-

9

96

108

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

A növényi sejt. Szerveződési formák

8

5

2.

A növények országa. Valódi növények.
(Növénytörzsek és szövetek jellemzése)

24

17

3.

A növények élete (szervek és életműködések)

18

15

16

15

6

6

10

14

4.
5.

Ökológia (környezeti tényezők, populációk
jellemzői és kölcsönhatásai, tűrőképesség,
környezetvédelem)
Ökoszisztéma (Anyagok körforgása,
táplálékláncok, energiaforgalom, biodiverzitás)

6.

Életközösségek (társulások jellemzői, fás és fátlan
társulások, biomok, természetvédelem)

7.

Év végi összefoglalás

Összes óraszám:

2
66

72

Fizika
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – fizika/B változat
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 16 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

18/18

18+2+0

24/24

24+2+0

7/7

7+3+0

Folyadékok és gázok mechanikája

8/8

8+0+0

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés
és erőtér

0/7

0+0+0

A mozgó töltések – az egyenáram

0/14

0+0+0

0/8

0+0+0

0/4

0+0+0

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei

0/15

0+0+0

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül –
halmazállapot-változások

0/5

0+0+0

Mindennapok hőtana

0/4

0+0+0

Ismétlés, számonkérés

8/16

8+0+0

65/130

65+7+0=72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

0/18

0+0+0

0/24

0+0+0

0/7

0+0+0

Folyadékok és gázok mechanikája

0/8

0+0+0

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés
és erőtér

7/7

7+1+0

A mozgó töltések – az egyenáram

14/14

14+1+0

Minden mozog, a mozgás viszonylagos –
a mozgástan elemei
Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) A
newtoni mechanika elemei
Erőfeszítés és hasznosság. Munka – Energia –
Teljesítmény

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani
alapjelenségek, gáztörvények
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –
A molekuláris hőelmélet elemei

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Minden mozog, a mozgás viszonylagos –
a mozgástan elemei
Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) A
newtoni mechanika elemei
Erőfeszítés és hasznosság
Munka – Energia – Teljesítmény

7.

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani
alapjelenségek, gáztörvények
Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása – A
molekuláris hőelmélet elemei

8.
9.
10.

8/8

8+3+0

4/4

4+0+0

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei

15/15

15+2+0

Hőfelvétel hőmérsékletváltozás nélkül –
halmazállapot-változások

5/5

5+0+0

Mindennapok hőtana

4/4

4+0+0

Ismétlés, számonkérés

8/16

8+0+0

65/130

65+7+0=72

11.

Összes óraszám:

Fizika
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – fizika B változat
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő
rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 180 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 16 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 24 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

2

5

A helyi tanterv heti óraszám:
9. évfolyam

3

10. évfolyam

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei
között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
1.

Minden mozog, a mozgás relatív – a mozgástan
elemei

18

24

2.

Okok és okozatok (Arisztotelésztől Newtonig) –
A Newtoni mechanika elemei

24

30

3.

Erőfeszítés és hasznosság
Munka – Energia – Teljesítmény

7

12

4.

Testek egyensúlya – statika

0

6

5.

Folyadékok és gázok mechanikája

8

12

6.

Az égi és földi mechanika egysége

0

8

7.

Tematikus mérési gyakorlatok

0

7/10

8.

Ismétlés, számonkérés

16

9/16

108

108

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:

Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
Fejlesztési cél
helyi
sorszáma
tantervben
1.

Közel- és távolhatás – Elektromos töltés és erőtér

7

9

2.

A mozgó töltések – egyenáram

14

15

3.

Hőhatások és állapotváltozások – hőtani
alapjelenségek, gáztörvények

8

9

4.

Részecskék rendezett és rendezetlen mozgása –
Molekuláris hőelmélet elemei

4

5

5.

Energia, hő és munka – a hőtan főtételei

15

14

6.

Hő felvétele hőmérsékletváltozás nélkül –
halmazállapot-változások

5

6

7.

Mindennapok hőtana

4

4

8.

Tematikus mérési gyakorlatok

0

3/10

9.

Ismétlés, számonkérés

16

7/16

72

72

Összes óraszám:

Kémia
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – kémia B változat

Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 14 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kémia és az atomok világa

5/5

5+0+0

2.

Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban

8/8

8+0+0

3.

Anyagi rendszerek

8/8

8+0+0

4.

Kémiai reakciók és reakciótípusok

15/15

15+0+0

5.

Elektrokémia

6/6

6+0+0

6.

A hidrogén, a nemesgázok, a halogének és vegyületeik

7/7

7+0+0

7.

Az oxigéncsoport és elemei vegyületei

10/10

10+0+0

8.

A nitrogéncsoport és elemei vegyületei

6/6

6+0+0

9.

Ismétlés, számonkérés

0/0

0+7+0

65/130

65+7+0=72

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

A széncsoport és elemei szervetlen vegyületei

6/6

6+0+0

2.

A fémek és vegyületeik

10/10

10+0+0

3.

A szénhidrogének és halogénezett származékaik

19/19

19+0+0

4.

Az oxigéntartalmú szerves vegyületek

20/20

20+0+0

5.

A nitrogéntartalmú szerves vegyületek

10/10

10+0+0

6.

Ismétlés, számonkérés

0/0

0+7+0

65/130

65+7+0=72

Összes óraszám:

Földrajz
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv az gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – Földrajz
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 6 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 9 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A Föld kozmikus környezete

7

10

2.

A földi tér ábrázolása

6

6

3.

A Föld, mint kőzetbolygó

13

15

4.

A légkör földrajza

11

13

5.

A vízburok földrajza

11

11

6.

A földrajzi övezetesség

12

13

Év végi összefoglalás

0

4

66

72

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Társadalmi folyamatok a 21. sz. elején

6

6

2.

A világgazdaság jellemző folyamatai

11

12

3.

Magyarország földrajza

14

15

4.

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális
különbségei Európában

14

5.

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok
társadalmi-gazdasági jellemzői

14

6.

Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei

10

7

7.

Év végi összefoglalás

0

2

63

72

Összes óraszám

16

14

Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – Földrajz
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 6 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 72 óra

A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 9 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

A Föld kozmikus környezete

7

10

2.

A földi tér ábrázolása

6

6

3.

A Föld, mint kőzetbolygó

13

15

4.

A légkör földrajza

11

13

5.

A vízburok földrajza

11

11

6.

A földrajzi övezetesség

12

13

Év végi összefoglalás

0

4

66

72

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Társadalmi folyamatok a 21. sz. elején

6

6

2.

A világgazdaság jellemző folyamatai

11

12

3.

Magyarország földrajza

14

15

4.

A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális
különbségei Európában

14

5.

Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok
társadalmi-gazdasági jellemzői

14

6.

Globális kihívások - a fenntarthatóság kérdőjelei

10

7

7.

Év végi összefoglalás

0

2

63

72

Összes óraszám

16

14

Ének-zene
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára –ének-zene
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon:72 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Vásárhelyi népdalok

12

12+2

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

4

4

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek
Zeneművek főtémáinak kottával történő párosítása

3

3+1

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
Operafilm-részletek

3

3+1

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás

10

10

32

36

Összes óraszám
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Vásárhelyi népdalok

12

12+2

2.

Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy
csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység

4

4

3.

Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek
Zeneművek főtémáinak kottával történő párosítása

3

3+1

4.

Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése
Operafilm-részletek

3

3+1

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás

10

10

32

36

Összes óraszám

Vizuális kultúra
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára –vizuális kultúra
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 36 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

4

2.

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

8

3.

Vizuális kommunikáció
Kép és szöveg

3

4.

Vizuális kommunikáció
Tömegkommunikációs eszközök

3

5.

Vizuális kommunikáció
Tér-idő kifejezése

4

6.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

4

7.

Tárgy- és környezetkultúra
Funkció

2

8.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített környezet története

4

9.

Szabadon felhasználható
Múzeumi órák

4

Összes óraszám

36

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

4

2.

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

8

3.

Vizuális kommunikáció
Kép és szöveg

3

4.

Vizuális kommunikáció
Tömegkommunikációs eszközök

3

5.

Vizuális kommunikáció
Tér-idő kifejezése

4

6.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

4

7.

Tárgy- és környezetkultúra
Funkció

2

8.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített környezet története

4

9.

Szabadon felhasználható
Múzeumi órák

4

Összes óraszám

36

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Évfolyam: 9.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – mozgóképkultúra és
médiaismeret
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 36 óra

Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

0

1

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

0

1

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma /félév/
1.
2.
3.

4.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

2

2

5

5

3
4
2

9

4
3
5
4

16

4
32+4

4
36

A technikai úton rögzített kép és hang, mint a
mozgóképi ábrázolás anyaga
A média kifejezőeszközei:
A mozgóképnyelv kifejező eszközei
A látványszervezés alapeszközei a mozgóképen
A mozgóképi szövegek rendszerezése
Az új média néhány formanyelvi sajátossága
A média társadalmi szerepe, használata:
A kommunikáció történetének fordulópontjai és a
nyilvánosság
A médiakommunikáció szereplői,
médiaintézmények és közönségek
A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése
Médiahasználat, médiaetika
Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre szánt órakeret

Összes óraszám:

Informatika
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - informatika
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Az informatikai eszközök használata

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

4

4

2.

Alkalmazói ismeretek
Gyakorlás

8

8+4

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

0

0

4.

Infokommunikáció

6

6

5.

Az információs társadalom

8

8

6.

Könyvtári informatika

6

6

32

36

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Az informatikai eszközök használata

0

0

2.

Alkalmazói ismeretek
Gyakorlás

22

22+4

3.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

10

10

4.

Infokommunikáció

0

0

5.

Az információs társadalom

0

0

6.

Könyvtári informatika

0

0

32

36

Összes óraszám:

Informatika
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - informatika
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 8 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az informatikai eszközök használata

4

4

2.

Alkalmazói ismeretek

30

30

2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus
létrehozása
2.2. Adatkezelés, adatfeldolgozás,
információmegjelenítés
2.3. A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.

Összes óraszám:

2
34

36

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

1.

Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel

10

10

6

6

1.1. A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és
eszközök kiválasztása
1.2. Algoritmizálás és adatmodellezés
1.3. Egyszerűbb folyamatok modellezése

2.

Infokommunikáció
2.1. Információkeresés, információközlési rendszerek
2.2. Az információs technológián alapuló
kommunikációs formák
2.3. Médiainformatika
2.4. A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.

3.

Az információs társadalom
3.1. Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai

3
8

8

3.2. Az e-szolgáltatások szerepe és használata
3.3.A megtanított ismeretek elmélyítésére és a
gyakorlásra.

4.

Könyvtári informatika

Összes óraszám:

3
6

6

30

36

Testnevelés és sport
Évfolyam: 9.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 180 óra
A helyi tanterv heti óraszám: 5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Sportjátékok

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

70

40

54

38

40

20

60

22 /úszás/

30

10

A választott legalább két labdajátékra vonatkozóan:
Az új játékfeladatokban, játékszituációkban a technikai,
taktikai és szabályismeret.

2.

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
Részlegesen önálló, balesetmentes gyakorlás.
Az alapvető torna mozgáselemek önálló bemutatása.
Az aerobik kargyakorlatokat és lépésgyakorlatok,
alaplépések, haladások összehangolása a zenével.

3.

Atlétika
Az atlétikai mozgásokat befolyásoló jellegzetes
biomechanikai törvényszerűségek megismerése, egyre
tudatosabb alkalmazása. Jártasság kialakítása az egyes
szakági technikákban.

4.

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Felkészítés az önálló vagy önszerveződő
sporttevékenységek űzésére.
A szervezet edzettségének, ellenállásának növelése a
tudatosan szabadtéren tartott foglalkozásokkal.

5.

Önvédelem és küzdősportok

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb
technikákban, küzdelmekben magas fokú jártasság
elérése.

6.

Úszás és úszó jellegű feladatok

30

30

46

10

324

180

Az úszóerő és az állóképesség fejlesztése, ennek során
a monotóniatűrés erősítése, a vízben történő
tájékozódás javítása.

7.

Egészségkultúra-Prevenció

Összes óraszám:

Évfolyam: 10.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2016/2017. tanévben a tizedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 180 óra
A helyi tanterv heti óraszám: 5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Sportjátékok

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

70

40

54

38

40

20

60

22 /úszás/

A sportjáték-specifikus képességek megerősítése.
A játékszituációk, játékfeladatok magasabb
gondolkodási, motoros szinten történő megoldása a
szabálykövetés, a csoportkonszenzus és az ellenfél
tisztelete szempontjából is.

2.

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
Az esztétikus mozgás, a feszes, megtartott testmozgás
további javítása. A test térbeli, időbeli és dinamikai
érzékelésének, valamint a koordinált mozgás és az
erőközlés összhangjának továbbfejlesztése.

3.

Atlétika
Az emberi teljesítőképesség jelenlegi határainak
viszonyítása a saját teljesítményhez, ennek révén az
önismeret fejlesztése. Az egyéni teljesítmény
túlszárnyalására ösztönzés.

4.

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A testneveléssel és a sporttal kapcsolatos pozitív
beállítódás, elköteleződés kialakítása az élményszerű,
változatos és kötetlen foglalkozások által.

5.

Önvédelem és küzdősportok

30

10

30

30

46

20/úszás/

324

180

Az egyén (ön)védelmét szolgáló egyszerűbb
technikákban, küzdelmekben magas fokú jártasság
elérése.

6.

Úszás és úszó jellegű feladatok
Az erőközlés gazdaságosabbá tétele vízen és a víz alatti
úszások során, a pihenés nélkül megtett táv növelése
legalább két úszásnemben.
A vízben mozgások során a levegővétel automatikussá
és optimálissá tétele a bonyolultabb mozgásvariációk
elvégzése során is.

7.

Egészségkultúra-Prevenció
Az úszás prevenciós és rekreációs előnyeinek
tudatosítása

Összes óraszám:

Osztályfőnöki
Évfolyam: 9.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

1

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése
Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend
Adatok, ismerkedés, órarend
Önismeret fejlesztése személyiségfejlődés
Viselkedéskultúra
Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési
technikák

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

3
4

4

A hatékony tanulás technikája

4

Egészséges életmód, drog és egyéb
függőségek, megelőzés – EVP
Pszichoszexuális fejlődés

5

Környezettudatos életmód

3

Kommunikációs technikák
Médiafogyasztás és használat

3

Ünnepek, megemlékezések,
hagyományok
Nemzeti identitás
Segítő életmódra nevelés, szociális
képességek fejlesztése- Önkéntes munka
szervezése

8.
9.
10..

4

4

Aktuális teendők

2

Óraszám

36

Évfolyam: 10.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2015/2016. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

10. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

10. évfolyam

1

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10..
Óraszám

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése
Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend
Adatok, ismerkedés, órarend
Önismeret – személyiségfejlődés,
felelősségvállalás, családtervezés

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

3
4

Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési
technikák

3

Pályaválasztás: jövőkép, karrierépítés

4

Egészséges életmód, drog és egyéb
függőségek, megelőzés – EVP
Pszichoszexuális fejlődés, párkapcsolatok
Ember és természet, környezettudatos
életmód
Kommunikációs technikák
Médiafogyasztás és használat
Ünnepek, megemlékezések,
hagyományok
Nemzeti identitás
Segítő életmódra nevelés, szociális
képességek fejlesztése- Önkéntes munka
szervezése
Aktuális teendők

6

3
2
4

4
3
36

11-12. évfolyam
Magyar nyelv és irodalom
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 268 óra
Az óraszám sávos rendszerben: 402 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 32 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére sávos rendszerben: 155 óra

Magyar nyelv:
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1
1

12. évfolyam
1

1

12. évfolyam

1
1

1

Irodalom:
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3
3

12. évfolyam
5

12. évfolyam

3

5
3

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon magyar nyelvből
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret helyi
tantervben
sávos
renszerben

1.

Kommunikáció

4 óra

4+2

4+1

2.

Retorika

12 óra

10

10

3.

Általános nyelvészeti ismeretek

4 óra

4+2

4+1

4.

Pragmatikai ismeretek

7 óra

7

7+1

5.

Szövegalkotás

7 óra

7

7+1

32+4=36

32+4=36

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 11. évfolyamon irodalomból

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

BFMK: Rendhagyó irodalomórák hódmezővásárhelyi
tematikával

0

+4

2.

Életmű – Arany János

10 óra

10+1

3.

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember
tragédiája

6 óra

6

4.

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika
után (19. sz. második fele)

12 óra

12

5.

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és
színház a 19. sz. második felében

8 óra

8

6.

Magyar irodalom a 19. század második felében –
portré: Mikszáth Kálmán

10 óra

10

7.

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke

7 óra

7

8.

Életmű – Ady Endre

10 óra

10+6

9.

Portré – Móricz Zsigmond

6 óra

8

10.

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar
avantgárd

6 óra

6

11.

Életmű – Kosztolányi Dezső

10 óra

10

Életmű – Babits Mihály

10 óra

10

Összes óraszám:

97+11=108

Órakeret helyi
tantervben
sávos
renszerben
+4
10+10
6+6
12+6
8+6
10+2
7+3
10+10
6+6
6+2
10+12
10+12
4
97+83=180

Tematikai egységek a 12. évfolyamon magyar nyelvből:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret helyi
tantervben
sávos
renszerben

Nyelv és társadalom

9 óra

9

9

2.

Nyelvtörténet

8 óra

8

8

3.

Ismeretek a nyelvről (érettségire felkészítés)

9 óra

9+5

9+5

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Összes óraszám:

26+5=31

26+5=31

Tematikai egységek a 12. évfolyamon irodalomból
Tematikai
egység/
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Fejlesztési cél
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Látásmódok: Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes

12 óra

8

2.

Az irodalom határterületei

6 óra

10+6

2.

Életmű – József Attila

15 óra

8

3.

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20. században
és a kortárs irodalomban

10 óra

6

4.

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs
drámairodalom néhány törekvése

8 óra

4+3

5.

Portré – Radnóti Miklós

7 óra

13

6.

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János,
Weöres Sándor, Ottlik Géza

16 óra

11

7.

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény István,
Nagy László

12 óra

8

8.

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás –
Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából
(választható szerzők, művek)

11 óra

10

9.

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból (választható
szerzők, művek)

11 óra

2

10.

Regionális kultúra

4 óra

4

11.

Színházlátogatás

Órakeret helyi
tantervben
sávos
rendszerben
8
10+ 12
8+4
6+4
4+6
15+3
12+4
8+10
10+10

Összes óraszám

Magyar nyelv és irodalom
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel

2+4
4+2
4

87+9=96

87+63=150

Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 268 óra
Sávos rendszerben az óraszám: 402 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 29 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére sávos rendszerben: 155 óra
Magyar nyelv:
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1

12. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

1

1

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

3

5

1

1

12. évfolyam

1

1

3

5

Irodalom:
3

5

12. évfolyam

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon magyar nyelvből

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret helyi
tantervben
sávos
renszerben

Kommunikáció

4 óra

4+1

4+1

Retorika

12 óra

10

10

Általános nyelvészeti ismeretek

4 óra

4+1

4+1

Pragmatikai ismeretek

7 óra

7+1

7+1

Szövegalkotás

7 óra

7+1

7+1

32+4=36

32+4=36

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret helyi
tantervben

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.
2.
3.
4.
5.
Összes óraszám:

Tematikai egységek a 11. évfolyamon irodalomból
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

sávos
renszerben
1.

BFMK: Rendhagyó irodalomórák hódmezővásárhelyi
tematikával

0

+4

2.

Életmű – Arany János

10 óra

10+1

3.

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember
tragédiája

6 óra

6

4.

Világirodalom – az európai epika és líra a romantika
után (19. sz. második fele)

12 óra

12

5.

Színház- és drámatörténet – az európai dráma és
színház a 19. sz. második felében

8 óra

8

6.

Magyar irodalom a 19. század második felében –
portré: Mikszáth Kálmán

10 óra

10

7.

Magyar irodalom – a Nyugat és első nemzedéke

7 óra

7

8.

Életmű – Ady Endre

10 óra

10+6

9.

Portré – Móricz Zsigmond

6 óra

6+2

10.

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar
avantgárd

6 óra

6

11.

Életmű – Kosztolányi Dezső

10 óra

10

12.

Életmű – Babits Mihály

10 óra

10

13.

Színházlátogatás

+4
10+10
6+6
12+6
8+6
10+2
7+3
10+10
6+6
6+2
10+12
10+12
4

Összes óraszám:

97+11=108

97+83=180

Tematikai egységek a 12. évfolyamon magyar nyelvből:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret helyi
tantervben
sávos
rendszerben

Nyelv és társadalom

9 óra

9

9

2.

Nyelvtörténet

8 óra

8

8

3.

Ismeretek a nyelvről (érettségire felkészítés)

9 óra

9+5

9+5

26+5=31

26+5=31

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon irodalomból

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Látásmódok: Karinthy Frigyes, Krúdy Gyula

8 óra

8

2.

Életmű – József Attila

10óra

10+6

2.

Világirodalom – epikai és lírai törekvések a 20.
században és a kortárs irodalomban

8 óra

8

3.

Színház- és drámatörténet – a 20. századi és a kortárs
drámairodalom néhány törekvése

6 óra

6

4.

Portré – Radnóti Miklós

4 óra

4+3

5.

Portrék – Szabó Lőrinc, Márai Sándor, Pilinszky János,
Weöres Sándor, Ottlik Géza

15 óra

13

6.

Látásmódok – Illyés Gyula, Németh László, Örkény
István, Nagy László

12 óra

11

7.

Művelődéstörténeti, irodalomtörténeti tájékozódás –
Portrék, látásmódok a 20. század magyar irodalmából
(választható szerzők, művek)

8 óra

8

8.

Portrék, látásmódok a kortárs irodalomból
(választható szerzők, művek)

10 óra

10

9.

Regionális kultúra

2 óra

2

10.

Az irodalom határterületei

4 óra

4

11.

Színházlátogatás

Órakeret helyi
tantervben
sávos
rendszerben
8
10+ 12
8+4
6+4
4+6
15+3
12+4
8+10

10+10
2+4
4+2
4

Összes óraszám:

87+9=96

87+63=150

I. idegen nyelv
Angol nyelv
Évfolyam: 11. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 144 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervbe
n

Órakeret a helyi
tantervben

1.

Szórakozás – televíziós műsorok és könyvismertetés
+ rajongói kultúra, weboldalak

17 +3

2.

Életmód – egészség és betegség

7

3.

Utazás és turizmus + katasztrófaturizmus

4.

Környezetünk – Természetes élőhelyek+
természetvédelmi területek: Mártély
Ember és társadalom- Kulturális kapcsolatok,
emigráció + továbbtanulás külföldön
Sport- hatása az atléták és nézők életére, profi és
amatőr sport +
Személyes vonatkozások- nyelv, nyelvtanulás és
nyelvi humor
Személyiség – Személyiségjegyek, emberi
kapcsolatok + párválasztás
Ember és társadalom- művészetek, képzőművészet,
festészet, absztrakt ábrázolás, előadó művészet +
projektmunka: graffiti
Környezetünk – Klímaváltozás, a Föld jövője +
globális felmelegedés
Iskola – Továbbtanulás, tanulási motiváció,
pályaválasztás + Bolognai rendszer

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Összesen:

6+1
6+1
5+2
7
7
19+2
19+1
18+3
18+2
129+15

Évfolyam: 12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2019/2020. tanévben a tizenkettedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 124 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 12 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervbe
n

Órakeret a helyi
tantervben

Életmód – Étkezési szokások hazánkba és más
nemzeteknél, a kulturált étkezés szabályai

14

Szabadidő, művelődés, szórakozás – hangok, zene a
mindennapjainkban, zenei stílusok + Toleranciára
nevelés: A Csend hangjai
Személyes vonatkozások – Testbeszéd, stressz
kezelés, személyiségtípusok + konfliktuskezelés
Turizmus, utazás – Az idegenforgalom története,
utazási tippek, couchsurfing + falusi turizmus
Szabadidő, művelődés, szórakozás – Média és
igazság, komoly sajtó és bulvár, internetes újságok
+blogolás
Tudomány és technika – Tudományos fantasztikum,
intelligens földönkívüliek, összeesküvés elméletek +
űrkutatás
A munka világa – Fizetések, nyeremények,
társadalmi különbségek, vonzó szakmák
Ember és társadalom- erkölcsi dilemmák, büntetés
végrehajtás,megvesztegetés, törvények betartása +
magyar törvénykezés
Ember és társadalom – társadalmi beilleszkedés,
másság, a divat szerepe, követése

12+2
12+2
11+2
12+2

12+2
12+1
10+2
12+2

Összesen:

112+12

Angol nyelv
Évfolyam: 11.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 216 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 22 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 22 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

6

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Szabadidő, szórakozás, művelődés – zenei stílusok

Órakeret a
kerettantervbe
n

Órakeret a helyi
tantervben

13

2.
3.

Ember és társadalom – Pszichológia, alvás és
alvászavarok

13

Szabadidő, szórakozás, művelődés – a média szerepe
a mindennapokban
Tudomány és technika – űrutazás, prezentációk
készítése, a technika ördöge
Utazás, turizmus – a nagyvárosok problémái,
utazásszervezés, kulturális különbségek, Prezentáció
lakóhelyünkről
Tudomány és technika – a tudomány módszerei,
híres tudósok, nagy felfedezések, magyar Nobeldíjasok

4.
5.
6.
7.
8.

13
12+1

11+2

Életmód – étterem-kritika

13

Ember és társadalom – emberi konfliktus-helyzetek,
elszalasztott lehetőségek az életben

13

Személyes vonatkozások - becsületesség

13

Gazdaság – üzlet, reklám, manipuláció, vállalkozói és
alkalmazotti lét

13

Iskola – A nyelv és a nyelvek, szótárak

13

Középfokú nyelvvizsga feladatok

72

9.
10.

13

11.
12.
Összesen:

216

Évfolyam: 12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12.osztálya számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenkettedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 186 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 19 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 45 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

6

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a tizenkettedik évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

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.

Órakeret a
kerettantervbe
n

Órakeret a helyi
tantervben

15

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése.
Baráti kör.
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal,
felnőttekkel.
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.
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?
A klímaváltozás, globális felmelegedés okai,
következményei
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl.
tagozatok, fakultációk).
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.
A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás.
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.
Önéletrajz, állásinterjú.
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.
Táplálkozási és testkép-zavarok
Szépészeti beavatkozások
Gyakori betegségek, sérülések, baleset.
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak,
alternatív gyógymódok).
Életmód nálunk és más országokban.
Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.)
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
A művészetek szerepe a mindennapokban.

15

13+2

15

15

12+3

13+2

8.

9.

10.

11.
Összesen:

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.
Professzionális sport és dopping
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet.
Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban.
Kulturális és sportélet nálunk és más országokban.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés.
A nagyvárosok közlekedési problémái
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.
Tudomány és technika
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.
Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és
a munkában.
Áltudományok.
Gazdaság és pénzügyek
Családi gazdálkodás.
A pénz szerepe a mindennapokban.
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank).
Üzleti világ, fogyasztás, reklámok. Pénzkezelés a
célnyelvi országokban.
Középfokú nyelvvizsga feladatok

15

13+2

15

36
186

Német nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: Emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 124 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 12 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

4

12. évfolyam

4

8

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

4

12. évfolyam

4

8

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet
mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. A tizenévesek
világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Ünnepek,
családi ünnepek.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás,
a ház bemutatása). A szülőváros bemutatása. A városi
és a vidéki élet összehasonlítása.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl.
tagozatok, fakultációk). Tantárgyak, órarend,
érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más
országokban.
A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Életmód
Egészség, lakóhely, szokások. Gyakori betegségek,
sérülések, baleset.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Sportolás, kedvenc
sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó,
számítógép, internet.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás
itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok.
Történelem, technika
Németország történelme, szimbólumai. Az internet
szerepe.
Gazdasági ismeretek
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ,
fogyasztás, reklámok.

15

15

12

10

10

10

13

14

10

6

11.

Rendszerező ismétlés

15

12.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

14

Összes óraszám:

130

144

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Személyes vonatkozások, család

15

2.

3.

4.
5.
6.

Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A
családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Egészség, testrészek. Emberek külső és belső
jellemzése. A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel. Öltözködés, divat.
Környezetünk
Fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a
lakókörnyezetben, újrahasznosítás. Környezetvédelem
szűkebb környezetünkben és globálisan.
Az iskola
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a
nyelvtudás szerepe, fontossága.
A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Életmód
Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Gyakori
betegségek, sérülések, baleset.

16

17

8

10

12

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, zene.

8

8.

Utazás, turizmus
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok.

10

9.
10.

Történelem, technika
Németország történelme. Az internet szerepe a
magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdasági ismeretek
Család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi
ismeretek.

4

2

11.

Rendszerező ismétlés

10

12.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

12

Összes óraszám:

108

124

Német nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 216 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 186 óra

A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 60 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

6

12. évfolyam

6

12

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Az iskola
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
A munka világa
Életmód
Szabadidő. művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika

10.

Gazdasági ismeretek

11.

Rendszerező ismétlés
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

12.

Összes óraszám:

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
20
20
20
20
20
20
20
20
20
10
5

21

144

216

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Az iskola
Személyes vonatkozások, család
Ember és társadalom
Környezetünk
A munka világa
Életmód
Szabadidő. művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Tudomány és technika
Gazdasági ismeretek

15
15
15
15
20
15
15
15
15

Rendszerező ismétlés

15

13

12.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

18

Összes óraszám:

120

186

Francia nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: Emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 144 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 14 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 124 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 12 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

4

12. évfolyam

4

8

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

2.

3.

4.

Személyes vonatkozások, család
A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai.
Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet
mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Emberek külső és belső jellemzése. A tizenévesek
világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel. Ünnepek,
családi ünnepek.
Környezetünk
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás,
a ház bemutatása). A szülőváros bemutatása. A városi
és a vidéki élet összehasonlítása.
Az iskola
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl.
tagozatok, fakultációk). Tantárgyak, órarend,
érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más
országokban. Francia iskolarendszer

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

15

15

12

10

5.
6.

7.

8.

9.
10.

A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Életmód
Egészség, lakóhely, szokások. Gyakori betegségek,
sérülések, baleset.
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik. Sportolás, kedvenc
sport, iskolai sport. Olvasás, rádió, tévé, videó,
számítógép, internet.
Utazás, turizmus
A közlekedés eszközei, lehetőségei, a
tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. Nyaralás
itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok.
Történelem, technika
Franciaország történelme, szimbólumai. Az internet
szerepe.
Gazdasági ismeretek
Vásárlás, szolgáltatások (pl. posta, bank). Üzleti világ,
fogyasztás, reklámok.

10

10

13

14

10

6

11.

Rendszerező ismétlés

15

12.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

14

Összes óraszám:

130

144

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Személyes vonatkozások, család
Személyes tervek. Családi élet, családi kapcsolatok. A
családi élet mindennapjai, otthoni teendők.
Ember és társadalom
Egészség, testrészek. Emberek külső és belső
jellemzése. A tizenévesek világa: kapcsolat a
kortársakkal, felnőttekkel. Öltözködés, divat.
Környezetünk
Fenntarthatóság, környezettudatosság otthon és a
lakókörnyezetben, újrahasznosítás. Környezetvédelem
szűkebb környezetünkben és globálisan.
Az iskola
Az ismeretszerzés különböző módjai. A nyelvtanulás, a
nyelvtudás szerepe, fontossága.
A munka világa
Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok,
kötelességek.
Életmód

15

16

17

10

10
12

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. Gyakori
betegségek, sérülések, baleset.

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik, zene. Frankofónia.

8

8.

Utazás, turizmus
Nyaralás itthon, illetve külföldön. Turisztikai célpontok.

9

Történelem, technika
Franciaország történelme. Az internet szerepe a
magánéletben, a tanulásban és a munkában.
Gazdasági ismeretek
Család és háztartás, tudatos vásárlás, pénzügyi
ismeretek.

9.
10.

3

2

11.

Rendszerező ismétlés

10

12.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

12

Összes óraszám:

108

124

II. idegen nyelv
Angol nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: Emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon:108óra
Ebből ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 93 óra
Ebből: Ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

Helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

3

12. évfolyam

3

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között
a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:

Tematikai
egység/Fejlesztési
cél sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Összesen

Tematikai egység/Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Személyiség, személyleírás
Érzések, érzelmek
Egészség, betegség és testrészek
Időjárás, évszakok
Öltözködés, divat
Projektmunka
Bűn és bűnhődés
Kikapcsolódás
Utazás, repülés, külföldi városok
Multikulturalizmus
Szórakozás
Tanulás, tudomány
Média,zene
Munka, üzlet, karrier
Külföldi munkavállalás
Levélírás, email, hivatalos levél, önéletrajz

5óra
8 óra
8 óra
8 óra
8 óra
4 óra
8 óra
6 óra
8 óra
5 óra
8 óra
8 óra
7 óra
6 óra
4 óra
7 óra
108 óra

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai
egység/Fejlesztési
cél sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Összesen

Tematikai egység/Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Munka, üzlet, karrier
Család, személyiség
Idő
Kommunikáció
Könyvek
Projektmunka
Pénz
Történelem és háborúk
Helyek és viszonyok
A település, ahol élünk
Utazás, turizmus
Élővilág
Főzés
Humor
Az angol és a magyar konyha
Levélírás, email, hivatalos levél, önéletrajz

7 óra
8 óra
5 óra
5 óra
5 óra
5 óra
5 óra
4 óra
5 óra
5 óra
6 óra
5 óra
7 óra
3 óra
5 óra
13 óra
93 óra

Angol nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: Emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 108 óra

Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 10 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

8 óra

Balesetek/ kockázatvállalás/ veszélyes helyzetek/

5 óra

Életmód/stresszes életmód/ érzékszervek/ alvás

8 óra

Személyes vonatkozások/ család/ veszekedés/
vitatkozás

5 óra

Utazás, turizmus

3 óra

A munka világa, munkahely, stressz

12 óra

6.

8.

Pályaválasztás /munkakeresés/prezentáció: az ideális
munkahely
Szociális kapcsolatok: sztereotípiák/érzelmek
kifejezése/ őszinteség és hazugság/
Társadalom: bűncselekmények/ veszély- és
katasztrófahelyzetek

9.
10.
11.
12.
14.

Órakeret a helyi
tantervben

Életmód/grafológia/jövendőmondás/tenyérjóslás /
érzékszervek/ alvás

5.

7.

Órakeret a
kerettantervb
en

Öltözködés és divat
Hírek, információk feldolgozása/ írott és elektronikus
média
Szabadidő, művelődés/zenével kapcsolatos
benyomások kifejezése
Prezentáció: kedvenc regényem/filmem

3 óra

15 óra

3 óra
3 óra
12 óra + 3 óra

Tudomány és technika/ tények és magyarázatok

3 óra

Környezetünk/ időjárás/ élet a nagyvárosban, helyi
szokások. Városunk megismerése

3 óra + 4 óra

Ismétlés, számonkérés

18 óra

Összesen

108 óra

A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 93 óra.
Ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra.
Kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére 9 óra.
Kerettanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

3

Tematikai egységek a 12. osztályban.
Tematika egység/
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Fejlesztési cél sorszáma megnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Személyes adatok/család/családi kapcsolatok/
otthoni munka/ emberi életszakaszok
Életmód: betegségek/napirend/étkezési
szokások
Szabadidő, szórakozás, művelődés: sport/
színház/hobbik/ TV, mozi/zene
Ember és társadalom: ünnepek, /vásárlás/
szolgáltatások/öltözködés
Tudomány és technológia: a technológia
szerepe életünkben/ mobiltelefon/ internet
Iskola, oktatás: iskolai tantárgyak / az iskola
épülete/ nyelviskola/tanulás formái
Utazás, turizmus: tömegközlekedés,
közlekedés a városomban/ szállásfoglalás,
szállodában/ nyaralás/ látványosságok
Magyarországon
Környezetünk: az otthonom/ időjárás/
környezetvédelem és
környezetszennyezés/állatok és növények/
város és falu
Szókincsbővítés, szófordulatok, szólások,
közmondások, rövidítések
Ismétlés, számonkérés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

8
8
10
8
8
8

11

8

9 óra
15 óra
93

Összesen

Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: Sávos órák
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 180 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 18 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 10 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

5

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervb
en

Órakeret a helyi
tantervben

1.

Életmód/grafológia/jövendőmondás/tenyérjóslás /
érzékszervek/ alvás
Sport / Extrém sportok /Balesetek/ kockázatvállalás/
veszélyes helyzetek/

2.
3.
4.

12 óra

Életmód/stresszes életmód/ egészséges életmód

12 óra

Személyes vonatkozások/ család/ családi problémák
kezelése/ konfliktusok/ családi összejövetelek
vitatkozás

10 óra

Utazás, turizmus, ökoturizmus

8 óra

5.
6.

12 óra

A munka világa, munkahely, stressz
Munkába állás, munkainterjú
Pályaválasztás /munkakeresés/prezentáció: az ideális
munkahely
Szociális kapcsolatok: sztereotípiák/érzelmek
kifejezése/ őszinteség és hazugság/
Társadalom: bűncselekmények/ veszély- és
katasztrófahelyzetek/ bűnmegelőzés
Öltözködés és divat/ Különböző divatirányzatok/
fogyasztói társadalom
Hírek, információk feldolgozása/ írott és elektronikus
média/ Internet használat/ újságolvasási szokások
Szabadidő, művelődés/zenével kapcsolatos
benyomások kifejezése
Prezentáció: kedvenc regényem/filmem
Tudomány és technika/ tények és magyarázatok/
Találmányok/ Fontos technikai eszközök
Környezetünk/ időjárás/ élet a nagyvárosban, helyi
szokások. Vidéki és városi élet összehasonlítása.
Városunk megismerése
Gazdasági ismeretek/ Bankszámlanyitás/ Készpénzes
fizetés/ Bank kártyahasználat

7.
8.

9.
10.
11.
12.
14.

Ismétlés, számonkérés

16 óra
3 óra

18 óra

10 óra
12 óra
12 óra + 3 óra
10 óra
10 óra + 4 óra
10 óra
18 óra

Összesen:

180 óra

A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 155 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 22 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

5

A helyi tanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

5

Tematikai egységek a 12. osztályban.
Tematika egység/
Tematikai egység/ fejlesztési cél
Fejlesztési cél sorszáma megnevezése

10.

Személyes adatok/család/családi kapcsolatok/
otthoni munka/ emberi életszakaszok/ Válás
következményei/ családi konfliktusok kezelése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
15

Életmód: betegségek/napirend/étkezési
szokások/ egészséges életmód/ A stressz
hatása napjainkban
Szabadidő, szórakozás, művelődés: sport/
színház/hobbik/ TV, mozi/zene
Internet: a média szerepe a 21. században
Függőségek
Ember és társadalom: ünnepek, /vásárlás/
szolgáltatások/öltözködés/ Panasz a boltban/
Különböző divatirányzatok
Tudomány és technológia: a technológia
szerepe életünkben/ mobiltelefon/ internet
Tudományos felfedezések/ Legújabb
találmányok
Iskola, oktatás: iskolai tantárgyak / az iskola
épülete/ nyelviskola/tanulás formái
Továbbtanulási lehetőségek/ Otthontanulás
Utazás, turizmus: tömegközlekedés,
közlekedés a városomban/ szállásfoglalás,
szállodában/ nyaralás/ látványosságok
Magyarországon/ Ökoturizmus
Környezetünk: az otthonom/ időjárás/
környezetvédelem és
környezetszennyezés/állatok és növények/
város és falu/ Újrahasznosítás/
Atomerőművek szerepe
Gazdaság/ Bankkártya használat/ Bankban
Szókincsbővítés, szófordulatok, szólások,
közmondások, rövidítések
Ismétlés, számonkérés

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

15

16

15

15

15

15

12

15óra
22 óra
155 óra

Összesen

Német nyelv
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – Második idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 93 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 3 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Személyes vonatkozások, család

10

2.

Ember és társadalom

10

3.

Környezetünk

10

4.

Az iskola

10

5.

A munka világa

10

6.

Életmód

10

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

10

8.

Utazás, turizmus

10

9.

Tudomány és technika

10

10.

Gazdasági élet

10

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés
8
és/vagy
11.
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően

és/vagy

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:

108

108

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Személyes vonatkozások, család

9

2.

Ember és társadalom

9

3.

Az iskola

9

4.

Környezetünk

9

5.

A munka világa

9

6.

Életmód

9

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

9

8.

Tudomány és technika

9

9.

Utazás, turizmus

9

10.

Gazdaság és pénzügyek

9

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés

és/vagy
11.
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a csoport igényeinek
megfelelően

és/vagy

3

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:

96

93

Német nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 93 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 9 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Órakeret a
kerettantervben

Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:

Órakeret a
helyi
tantervben
10
15
14
15
15
14
14

11

97

108

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret a
kerettantervben

Ember és társadalom
Az iskola
Környezetünk
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

10
11
11
11
10
10
10
11

9

81

93

Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal, emelt
szintű természettudományi osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal - közös sávos
csoport
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – Második idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 155 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 59 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

5

12. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Személyes vonatkozások, család

16

2.

Ember és társadalom

16

3.

Környezetünk

16

4.

Az iskola

16

5.

A munka világa

16

6.

Életmód

16

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

16

8.

Utazás, turizmus

16

9.

Tudomány és technika

16

10.

Gazdasági élet

16

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés
20
és/vagy

11.

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően

és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:

108

180

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Személyes vonatkozások, család

15

2.

Ember és társadalom

15

3.

Az iskola

15

4.

Környezetünk

15

5.

A munka világa

15

6.

Életmód

15

7.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

15

8.

Tudomány és technika

15

9.

Utazás, turizmus

15

10.

Gazdaság és pénzügyek

15

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a
helyi sajátosságokkal való kiegészítés

és/vagy

11.

5

Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a csoport igényeinek
megfelelően

és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában
Összes óraszám:

Francia nyelv
Évfolyam: 11-12.

96

155

Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 180 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 18 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 155 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

5

12. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Órakeret a
kerettantervben

Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

Órakeret a
helyi
tantervben
20
24
24
24
24
23
23

18

144

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ember és társadalom
Az iskola
Környezetünk
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek

17
17
18
17
18
17
18
18

9.

Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

15

Összes óraszám:

90

155

Francia nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 108 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 11 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 93 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 9 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ember és társadalom
Környezetünk
Az iskola
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Utazás, turizmus
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
10
15
14
15
15
14
14

11

Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

97

108

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Ember és társadalom
Az iskola
Környezetünk
A munka világa
Életmód
Szabadidő, művelődés, szórakozás
Tudomány és technika
Gazdaság és pénzügyek
Szabadon felhasználható:
Kiegészítő ismeretek: a témakörök elmélyítése, a helyi
sajátosságokkal való kiegészítés
és/vagy
Differenciálás, gyakorlás: az elsajátított ismeretek
begyakorlása, elmélyítése a csoport igényeinek
megfelelően
és/vagy
Projektmunkák: a témakörökhöz kapcsolódó
projektmunkák készítése egyéni, pár-, vagy
csoportmunkában

Összes óraszám:

10
11
11
11
10
10
10
11

9

81

93

Matematika
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű matematika (11. és 12. évfolyamon választható)
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt szintű matematika
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 433 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

5

12. évfolyam

5

10

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

6

12. évfolyam

7

13

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.

Gondolkodási módszerek, matematikai logika, gráfok
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

10/22

10+0+2

Hatvány, gyök, logaritmus

30/30

30+0+0

Trigonometria

40/40

40+0+0

28/28

28+0+4

5/15

5+0+10

15/15

15+0+0

30/30

30+0+3

Integrálszámítás, térgeometria

0/40

0+0+0

Statisztika, valószínűség
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

15/20

15+0+1

Rendszerező összefoglalás

0/47

0+0+0

0/0

0+0+11

7/15

7+0+5

180/302

180+0+36=216

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Órakeret a Órakeret a helyi
kerettantervb
tantervben
en

Koordináta-geometria
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra
Sorozatok
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra
Nevezetes egyenlőtlenségek, szélsőérték-feladatok
elemi megoldása
Folytonosság, differenciálszámítás
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

Ismétlés
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra.
Számonkérés
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.

Órakeret a Órakeret a helyi
kerettantervb
tantervben
en

Gondolkodási módszerek, matematikai logika, gráfok

12/22

12+4+7

Hatvány, gyök, logaritmus

0/30

0+0+0

Trigonometria

0/40

0+0+0

Koordináta-geometria

0/28

0+0+0

Sorozatok

10/15

10+3+11

0/15

0+0+0

0/30

7+0+0

Integrálszámítás, térgeometria

40/40

40+4+16

Statisztika, valószínűség

5/20

5+2+8

Rendszerező összefoglalás

47/47

47+10+20

Ismétlés

0/0

0+0+0

Számonkérés

8/15

8+10+0

Nevezetes egyenlőtlenségek, szélsőérték-feladatok
elemi megoldása
Folytonosság, differenciálszámítás

Összes óraszám:

122/302

122+33+62=217

Matematika
Képzési típus: minden gimnáziumi képzési típusban azok számára, akik nem választják az emelt szintű
matematikát
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – matematika
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 299 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

4

12. évfolyam

5

9

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Gondolkodási és megismerési módszerek
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

2.

Számtan, algebra
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

3.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

4.

Geometria
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

5.

Valószínűség, statisztika
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

6.

Rendszerező összefoglalás

Órakeret a Órakeret a helyi
kerettanterv
tantervben
ben
11/11

11+2+4

23/23

23+2+7

12/28

12+2+2

21/42

21+2+7

20/20

12+2+7

0/33

0+0+0

5/5

5+0+7

6/12

6+0+2

98/181

98+10+36=144

Ismétlés
Az ismeretek felelevenítésére, elmélyítésre,
gyakorlásra, a problémamegoldó képesség
fejlesztésére
Számonkérés
A rendszeres tanulás elősegítésére, a rendezett írásbeli
munka kialakítására

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Gondolkodási és megismerési módszerek

0/11

0+0+0

Számtan, algebra

0/23

0+0+0

16/28

16+4+10

21/42

21+3+16

Valószínűség, statisztika

0/0

0+0+0

Rendszerező összefoglalás
A tananyagrészek összekapcsolását igénylő problémák
megoldására, problémamegoldó képesség
fejlesztésére, elmélyítésre

40/40

40+3+28

Ismétlés

0/6

0+0+0

Számonkérés
A rendszeres tanulás elősegítésére, a rendezett írásbeli
munka kialakítására

6/12

6+0+8

83/181

83+10+62=155

2.
3.

Összefüggések, függvények, sorozatok
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra
Geometria
Az ismeretek elmélyítésére és gyakorlásra

4.
5.
6.

Összes óraszám:

Órakeret a Órakeret a helyi
kerettantervb
tantervben
en

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 201 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 29 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 20 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység címe
A nemzetállamok és a birodalmi politika kora
A dualizmus kora Magyarországon
Az első világháború és következményei
Európa és a világ a két világháború között
Magyarország a két világháború között
A második világháború

Órakeret
16 óra
16 óra
18 óra
15 óra
16 óra
17 óra

7 óra

Év végi ismétlés, rendszerezés

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora
1

Az ipari forradalom újabb hulláma. Technikai fejlődés
feltételei és következményei.

1

1

2

A polgári állam.
A hatalommegosztás formái, szintjei.

1

1

2

2

2

2

3
4

A gyarmatosítás új vonásai és a gyarmatbirodalmak.
Kína és Japán.
Függetlenség és alávetettség.
Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek
kialakulása.
Egyezmények, szövetségek.

5

A keleti kérdés és a Balkán.

2

2

6

Társadalmi és demográfiai változások.

1

1

7

A tudományos és politikai gondolkodásmód változása.
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika.

1

1

8

Az életmód és a mindennapok a XIX. század végén.
Egyenlőség, emancipáció.

1

1

9

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az
önálló tanulói munka bemutatására tartalékolt órák

3

3

10

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

11

Témazáró dolgozat

1

1

16

16

2

2

1

1

2

2

Összes óraszám:
A dualizmus kora Magyarországon

12
13
14

A dualista állam kiépülése és működése.
Államformák, államszervezet.
Gazdasági változások a dualizmus korában.
A technikai fejlődés feltételei és következményei.
Fölzárkózás és lemaradás.
Társadalmi változások és népesedési viszonyok a
dualizmus korában.
Népesség, demográfia.

15

Budapest világvárossá válása.

1

1

16

Etnikai és nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában.
Kisebbség, többség, nemzetiségek.

1

1

17

A dualista monarchia válsága.

1

1

18

Életmód és mindennapok a századfordulón.
Nők és férfiak életmódja, társadalmi helyzete,
életformák.

1

1

19

A tudomány és művészetek jellemzői a korszakban.

2

2

20

Hódmezővásárhely a dualizmusban

3

3

21

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

22

Témazáró dolgozat

1

1

16

16

Az első világháború.
Hadviselés, tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda.

2

2

Magyarország az első világháborúban.

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

3

3

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

Témazáró dolgozat

1

1

18

18

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai.

1

1

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában
a két világháború között.

1

1

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői.

1

1

2

2

2

2

2

2

Összes óraszám:
Az első világháború és következményei
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

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.
Kisállamok, nagyhatalmak.
Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság
sorsa
Hódmezővásárhely részvétele az első világháborúban,
a forradalom és ellenforradalom helyi eseményei

Összes óraszám:
Európa és a világ a két világháború között
33
34
35
36
37

38

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban.
Történelemformáló eszmék.
Az 1929–33-as világgazdasági válság jellemzői és
következményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza
a válságra: a New Deal.
Erőforrások és termelési kultúrák.
A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra
jellemzői.
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. A fanatizmus
jellemzői és formái.

39

Nemzetközi viszonyok a két világháború között.

2

2

40

A gyarmatok helyzete.

2

2

A tudomány és a művészetek a két világháború között.
Korok, korstílusok.

1

1

41

42
43
44
45

Életmód és mindennapok a két világháború között.
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete,
életformák.
Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az
önálló tanulói munka bemutatására tartalékolt órák

1

1

1

1

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

Témazáró dolgozat

1

1

18

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tömegkultúra és - sport.

1

1

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

2

2

Témazáró dolgozat

1

1

16

16

2

2

Fordulat a háború menetében.

1

1

A szövetségek együttműködése és győzelme.
Egyezmények, szövetségek.

2

2

A második világháború jellemzői. A holokauszt.

1

1

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti
fronton.

1

1

Kállay Miklós miniszterelnöksége.

1

1

A német megszállás és a nyilas uralom. Felszabadulás
és szovjet megszállás.

1

1

Háborús veszteségeink.

1

1

1

1

4

4

Összes óraszám:
Magyarország a két világháború között
46
47
48
49
50
51
52
53
54

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői,
eredményei és válsága.
Államformák, államszervezet.
A válság és hatása, a belpolitikai élet változásai az
1930-as években.
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.
Kultúra és életmód Hódmezővásárhelyen a két
világháború között.

Összes óraszám:

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

A második világháború
A második világháború kitörése. A második világháború
hadi és diplomáciai eseményei a Szovjetunió elleni
német támadásig.
Békék, háború, hadviselés.

A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és
holokauszt Magyarországon.
A fanatizmus jellemzői és formái.
Háború, megszállás és holokauszt
Hódmezővásárhelyen

65
66

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

Témazáró dolgozat

1

1

17

17

7

7

Összes óraszám:
Év végi ismétlés, rendszerezés
67

Ismétlő feladatsorok és esszék

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység címe

Órakeret
10 óra
12 óra
8 óra
10 óra
8 óra
6 óra
6 óra
4 óra
5 óra
5 óra
22 óra

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
Magyarország 1945–1956 között
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
A Kádár-korszak
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
Társadalmi ismeretek
Állampolgári ismeretek
Pénzügyi és gazdasági kultúra
Munkavállalás
Rendszerező ismétlés

Órabeosztás
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
1

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja.
Az új világgazdasági rendszer kialakulása.
Erőforrások és termelési kultúrák.

2

2

2

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői.

2

2

3

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a
megosztott Európa.
Egyezmények, szövetségek.

2

2

4

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a
„harmadik világ”.

2

2

5

Ismétlés, összefoglalás

1

1

6

Témazáró

1

1

10

10

1

1

Összes óraszám:
Magyarország 1945–1956 között

7

Magyarország szovjetizálása, a kommunista diktatúra
kiépítése, jellemzői.

8

Függetlenség és alávetettség.
Az egypárti diktatúra működése a Rákosi-korszakban,
valamint a gazdasági élet jellegzetességei.
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika.

9

2

2

Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra,
szórakozás.

2

2

10

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere,
főbb eseményei, jellemzői, szereplői.
Forradalom, reform és kompromisszum.

2

2

11

Hódmezővásárhely a Rákosi korszakban és 1956 helyi
vonatkozásai

4

4

12

Témazáró

1

1

12

12

Összes óraszám:

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
13

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és
együttműködés formái, területei.

2

1

14

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton –
diktatúra és hiánygazdaság keleten.

1

2

15

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a
kulturális szokások (divat, zene) változásai a
korszakban.

1

1

16

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország
egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése.

2

1

17

Összefoglalás

1

1

18

Témazáró

1

1

8

8

Összes óraszám:
A Kádár-korszak
19

Megtorlás és a konszolidáció.

1

1

20

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádárkorszakban.

1

1

21

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet.

1

1

22

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az
ellenzéki mozgalmak.

1

1

2

2

1

1

23

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege,
nyertesek és vesztesek.
Forradalom, reform és kompromisszum

24

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a
kétpólusú világ időszakában.
Népesség, demográfia.

25

A határon túli és a világban szétszóródott magyarság
helyzete a kétpólusú világ időszakában.

1

1

26

Összefoglalás

1

1

27

Témazáró dolgozat

1

1

10

10

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

8

8

Összes óraszám:
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése
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.

28

29
30

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.

31
32
33

Összefoglalás

Összes óraszám:

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
34
35
36
37
38

39

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.
A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a
nagyvilágban.
Kisebbség, többség, nemzetiségek.

Összes óraszám:

1

1

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

Társadalmi ismeretek
40
41
42
43

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. Tudatos
fogyasztói magatartás.

44
45

A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalombiztosítás, oktatás) megismerése.

1

1

Összefoglalás

1

1

6

6

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

22

22

Összes óraszám:
Állampolgári ismeretek
46
47
48
49

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.

Összes óraszám:
Pénzügyi és gazdasági kultúra
50
51
52
53
54

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.

Összes óraszám:
A második világháború
55
56
57
58
59

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.

Összes óraszám:
Év végi ismétlés, rendszerezés
60

Ismétlő feladatsorok és esszék

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Évfolyam: 11-12.

Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - történelem, társadalmi és
állampolgári ismeretek
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 201 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 29 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 20 óra
A tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon sávos rendszerben: 335 (180 + 155)
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

A helyi tanterv óraszáma sávos

11. évfolyam

5

12. évfolyam

5

10

rendszerben:
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység címe

Órakeret

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora
A dualizmus kora Magyarországon
Az első világháború és következményei
Európa és a világ a két világháború között
Magyarország a két világháború között
A második világháború
Év végi ismétlés, a 9. évfolyam tananyagához kapcsolódó emelt szintű témakörök
rendszerezése
Összesen

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

16 óra
16 óra
18 óra
18 óra
16 óra
17 óra

Órakeret
sávos
rendszerben
16+8
16+7
18+6
18+9
16+3
17+8

7 óra

31

108 óra

180

Órakeret a Órakeret sávos
helyi
rendszerben
tantervben

A nemzetállamok és a birodalmi politika kora
1

Az ipari forradalom újabb hulláma. Technikai fejlődés
feltételei és következményei.

1

1

1+1

2

A polgári állam.
A hatalommegosztás formái, szintjei.

1

1

1+1

2

2

2

2

2

2+1

2

2

2

3
4
5

A gyarmatosítás új vonásai és a gyarmatbirodalmak.
Kína és Japán.
Függetlenség és alávetettség.
Nagyhatalmi konfliktusok és a szövetségi rendszerek
kialakulása.
Egyezmények, szövetségek.
A keleti kérdés és a Balkán.

6

Társadalmi és demográfiai változások.

1

1

1+1

7

A tudományos és politikai gondolkodásmód változása.
Világkép, eszmék, ideológiák, társadalomkritika.

1

1

1+1

8

Az életmód és a mindennapok a XIX. század végén.
Egyenlőség, emancipáció.

1

1

1

9

Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az
önálló tanulói munka bemutatására tartalékolt órák

3

3

3

10

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

1+2

11

Témazáró dolgozat

1

1

1+1

16

16

16+8

2

2

2+1

1

1

1+1

2

2

2

Összes óraszám:
A dualizmus kora Magyarországon

12
13
14

A dualista állam kiépülése és működése.
Államformák, államszervezet.
Gazdasági változások a dualizmus korában.
A technikai fejlődés feltételei és következményei.
Fölzárkózás és lemaradás.
Társadalmi változások és népesedési viszonyok a
dualizmus korában.
Népesség, demográfia.

15

Budapest világvárossá válása.

1

1

1

16

Etnikai és nemzetiségi viszonyok a dualizmus korában.
Kisebbség, többség, nemzetiségek.

1

1

1+1

17

A dualista monarchia válsága.

1

1

1+1

18

Életmód és mindennapok a századfordulón.
Nők és férfiak életmódja, társadalmi helyzete,
életformák.

1

1

1

19

A tudomány és művészetek jellemzői a korszakban.

2

2

2

20

Hódmezővásárhely a dualizmusban

3

3

3

21

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

1+2

22

Témazáró dolgozat

1

1

1+1

16

16

16+ 7

Az első világháború.
Hadviselés, tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda.

2

2

2+2

Magyarország az első világháborúban.

1

1

1

2

2

2+1

3

3

3

Összes óraszám:
Az első világháború és következményei
23
24
25
26

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.

27
28
29
30
31
32

Az első világháborút lezáró békerendszer.

2

2

2

1

1

1+1

1

1

1+1

3

3

3

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

2

2

2

Témazáró dolgozat

1

1

1+1

18

18

18+6

Az 1920-as évek politikai és gazdasági viszonyai.

1

1

1+1

Demokráciák és tekintélyuralmi rendszerek Európában
a két világháború között.

1

1

1+1

Az olasz fasiszta állam és ideológia jellemzői.

1

1

1

2

2

2+1

2

2

2

2

2

2+1

A trianoni békediktátum.
Kisállamok, nagyhatalmak.
Új államok Közép-Európában. A határon túli magyarság
sorsa
Hódmezővásárhely részvétele az első világháborúban,
a forradalom és ellenforradalom helyi eseményei

Összes óraszám:
Európa és a világ a két világháború között
33
34
35
36
37

38

A kommunista diktatúra a Szovjetunióban.
Történelemformáló eszmék.
Az 1929–33-as világgazdasági válság jellemzői és
következményei. Az Amerikai Egyesült Államok válasza
a válságra: a New Deal.
Erőforrások és termelési kultúrák.
A nemzetiszocialista ideológia és a náci diktatúra
jellemzői.
Tömegtájékoztatás, sajtó, propaganda. A fanatizmus
jellemzői és formái.

39

Nemzetközi viszonyok a két világháború között.

2

2

2

40

A gyarmatok helyzete.

2

2

2

1

1

1+1

1

1

1

1

1

1+1

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

1+2

Témazáró dolgozat

1

1

1+1

18

18

18+9

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

41
42
43
44
45

A tudomány és a művészetek a két világháború között.
Korok, korstílusok.
Életmód és mindennapok a két világháború között.
Nők és férfiak életmódja és társadalmi helyzete,
életformák.
Forráselemzésre, a tananyag elmélyítésére vagy az
önálló tanulói munka bemutatására tartalékolt órák

Összes óraszám:
Magyarország a két világháború között
46
47
48
49

A konszolidáció kezdete folyamata, jellemzői,
eredményei és válsága.
Államformák, államszervezet.
A válság és hatása, a belpolitikai élet változásai az
1930-as években.
A magyar külpolitika céljai és lehetőségei a két
világháború között.
Kisállamok, nagyhatalmak.
A revízió lépései és politikai következményei
Magyarországon.

50
51
52
53
54

Társadalom és életmód Magyarországon a két
világháború között.
Szegények és gazdagok világa. Egyenlőség,
emancipáció.
Kultúra és életmód Hódmezővásárhelyen a két
világháború között.

2

2

2+1

2

2

2

Tömegkultúra és - sport.

1

1

1

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

2

2

2+1

Témazáró dolgozat

1

1

1+1

16

16

16+3

2

2

2+1

Fordulat a háború menetében.

1

1

1+1

A szövetségek együttműködése és győzelme.
Egyezmények, szövetségek.

2

2

2

A második világháború jellemzői. A holokauszt.

1

1

1+1

Magyarország háborúba lépése és részvétele a keleti
fronton.

1

1

1+1

Kállay Miklós miniszterelnöksége.

1

1

1

A német megszállás és a nyilas uralom. Felszabadulás
és szovjet megszállás.

1

1

1+1

Háborús veszteségeink.

1

1

1

1

1

1+1

4

4

4

Összefoglalás, rendszerezés, ismétlés

1

1

1+1

Témazáró dolgozat

1

1

1+1

17

17

17+8

7

7

7+24=31

Összes óraszám:

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

A második világháború
A második világháború kitörése. A második világháború
hadi és diplomáciai eseményei a Szovjetunió elleni
német támadásig.
Békék, háború, hadviselés.

A zsidóüldözés társadalmi, eszmei háttere és
holokauszt Magyarországon.
A fanatizmus jellemzői és formái.
Háború, megszállás és holokauszt
Hódmezővásárhelyen

Összes óraszám:
Év végi ismétlés, rendszerezés
67

Év végi ismétlés, a 9. évfolyam tananyagához
kapcsolódó emelt szintű témakörök rendszerezése

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység címe

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
Magyarország 1945–1956 között
A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása

Órakeret

Órakeret
sávos
rendszerbe
n

10 óra
12 óra
8 óra

10+5 óra
12+4 óra
8+7 óra

10 óra
8 óra
6 óra
6 óra
4 óra
5 óra
5 óra
19 óra
93

A Kádár-korszak
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése
A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
Társadalmi ismeretek
Állampolgári ismeretek
Pénzügyi és gazdasági kultúra
Munkavállalás
Rendszerező ismétlés
Összesen

10+7 óra
8+4 óra
6+1 óra
6 óra
4+4 óra
5 óra
5 óra
19+30 óra
155 óra

Órabeosztás
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
Órakeret sávos
helyi
rendszerben
tantervben

Hidegháborús konfliktusok és a kétpólusú világ kiépülése
1

A nyugati országok gazdasági és katonai integrációja.
Az új világgazdasági rendszer kialakulása.
Erőforrások és termelési kultúrák.

2

2

2+1

2

A szovjet tömb kialakulása, jellemzői.

2

2

2

3

A hidegháborús szembenállás, a kétpólusú világ, a
megosztott Európa.
Egyezmények, szövetségek.

2

2

2+2

4

A gyarmati rendszer felbomlása (India, Kína), a
„harmadik világ”.

2

2

2

5

Ismétlés, összefoglalás

1

1

1+1

6

Témazáró

1

1

1+1

10

10

10+5

1

1

1+1

2

2

2

Összes óraszám:

7
8

Magyarország 1945–1956 között
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.

9

Életmód, életviszonyok, munka, sport, kultúra,
szórakozás.

2

2

2

10

Az 1956-os forradalom és szabadságharc okai, háttere,
főbb eseményei, jellemzői, szereplői.
Forradalom, reform és kompromisszum.

2

2

2+1

11

Hódmezővásárhely a Rákosi korszakban és 1956 helyi
vonatkozásai

4

4

4

12

Témazáró

1

1

1+2

12

12

12+4

Összes óraszám:

A két világrendszer versengése, a szovjet tömb felbomlása
13

Szovjet-amerikai konfliktusok, a versengés és
együttműködés formái, területei.

2

1

1+1

14

Demokrácia és a fogyasztói társadalom nyugaton –
diktatúra és hiánygazdaság keleten.

1

2

2

15

A vallások, az életmód (szabadidő, sport, turizmus) és a
kulturális szokások (divat, zene) változásai a
korszakban.

1

1

1+1

16

A kétpólusú világrend megszűnése: Németország
egyesítése, a Szovjetunió és Jugoszlávia szétesése.

2

1

1+3

17

Összefoglalás

1

1

1+1

18

Témazáró

1

1

1+1

8

8

8+7

Összes óraszám:
A Kádár-korszak
19

Megtorlás és a konszolidáció.

1

1

1+1

20

Gazdasági reformok, társadalmi változások a Kádárkorszakban.

1

1

1+1

21

Életmód és mindennapok, a szellemi- és sportélet.

1

1

1+1

22

A Kádár-rendszer válsága, a külpolitikai változások és az
ellenzéki mozgalmak.

1

1

1+1

2

2

2+1

1

1

1

23

A rendszerváltozás „forgatókönyve”, mérlege,
nyertesek és vesztesek.
Forradalom, reform és kompromisszum

24

Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a
kétpólusú világ időszakában.
Népesség, demográfia.

25

A határon túli és a világban szétszóródott magyarság
helyzete a kétpólusú világ időszakában.

1

1

1

26

Összefoglalás

1

1

1+1

27

Témazáró dolgozat

1

1

1+1

10

10+7

10+7

1

1

1

2

2

2

Összes óraszám:
Az egységesülő Európa, a globalizáció kiteljesedése

28

29

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.

30

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.

31
32
33

Összefoglalás

Összes óraszám:

1

1

1

2

2

2

1

1

1+2

1

1

1+2

8

8

8+4

1

1

1

1

1+1

1+1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

6

6+1

6+1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

6

6

1

1

1+1

1

1

1+1

1

1

1+1

1

1

1+1

4

4

4+4

A demokratikus viszonyok megteremtése és kiépítése Magyarországon
34
35
36
37
38

39

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.
A határon túli magyarság helyzete. Magyarok a
nagyvilágban.
Kisebbség, többség, nemzetiségek.

Összes óraszám:
Társadalmi ismeretek
40
41
42
43
44
45

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. Tudatos
fogyasztói magatartás.
A nagy ellátórendszerek (egészségügy, társadalombiztosítás, oktatás) megismerése.
Összefoglalás

Összes óraszám:
Állampolgári ismeretek
46
47
48
49
Összes óraszám:

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.

Pénzügyi és gazdasági kultúra
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.

50
51
52
53
54
Összes óraszám:

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.

55
56
57
58
59
Összes óraszám:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

19

19

19+30

Év végi ismétlés, rendszerezés
Év végi ismétlés, a 10. évfolyam tananyagához
kapcsolódó emelt szintű témakörök, szóbeli tételek
rendszerezése.

60

Etika
Évfolyam: 11.
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – etika
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 18 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 4 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 4 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

0,5

12. évfolyam

0,5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Alapvető etika
1.

9

9
Egyén és közösség

2.

3.

15

10
Korunk kihívásai

Összesen:

9

12

29

36

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek
Évfolyam: 12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2019/2020. tanévben a 12. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 31 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

0

A helyi tanterv heti óraszám:

12. évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Egyén és közösség

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
4

2.

Társadalmi viszonyok

7

3.

Az egyén és társadalmi közösségei

7

4.

Állampolgári ismeretek

3

5.

Gazdasági és pénzügyi ismeretek

6

6.

Jelenismeret

4

Összesen

31

Filozófia
Évfolyam: 12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – filozófia
Bevezetése: a 2019/2020. tanévben a 12. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 31 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 3 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszám:

12. évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 12. évfolyamon
Témakörök
Bevezető beszélgetés
Antik filozófia
Középkori filozófia
Újkori filozófia
19-20. századi filozófiák
Összesen
Szabad felhasználásra---számonkérés,
kiselőadások, ismétlő feladatok
Évi összes óraszám

óraszám
2 óra
6 óra
2 óra
8 óra
8 óra
26 óra
5 óra
31 óra

Biológia-egészségtan
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – biológia-egészségtan B
változat
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 72 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 7 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 62 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 2óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése,
elektronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje

20

14

2.

Az ember önfenntartó működése és ennek
szabályozása. Kültakaró és mozgás

5

5

4.

Az ember önfenntartó működése és ennek
szabályozása. Az ember táplálkozása, légzése és
kiválasztása, a vér és a vérkeringés

12

12

5.

Immunológiai szabályozás. Az immunválasz alapjai

4

3

6.

Az ember önfenntartó működése és ennek
szabályozása. Szaporodás, egyedfejlődés és
növekedés

6

7

7.

Az emberi szervezet szabályozó működése.
Jelátvitel
testfolyadék
révén.
Hormonális
szabályozás

5

9

8.

Az emberi szervezet szabályozó működése.
Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer
felépítése és működése

15

20

9.

Év végi összefoglalás

-

2

65

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Az öröklődés molekuláris alapjai

10

11

2.

Genetika: az öröklődés

16

13

4.

Ökoszisztéma, környezetvédelem

5

7

6.

Evolúció. Biológiai evolúció. (Projektmunkával
egybekötve)

6

11

7.

Rendszerbiológia és evolúció. (Humánetológia
témákat érintve)

3

3

8.

Projektmunka

-

4

9.

Felkészülés az érettségire

-

13

40

62

Összes óraszám:

Biológia-egészségtan

Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – emelt biológiaegészségtan
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 144 óra

A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 10 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 124 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

11. évfolyam

4

12. évfolyam

4

8

A helyi tanterv heti óraszáma:

A tantervben választható formában

megjelölt

ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.

Tematikai egységek a 11. évfolyamon: A sávos rendszerű képzésben a biológia tantárgyat emelt
óraszámban tanulók:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése

16

20

2.

Sejtbiológia: a sejt felépítése

5

7

3.

Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje

15

15

4.

Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai

16

18

5.

Az ember önfenntartó működése és ennek
szabályozása. Kültakaró és mozgás

6

7

6.

Az ember önfenntartó működése és ennek
szabályozása.
Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és
vérkeringés

19

20

7.

Immunológiai szabályozás.
Az immunválasz molekuláris alapjai

9

9

8.

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés

10

10

9.

Az emberi szervezet szabályozó működése.
Jelátvitel testfolyadék révén (12. évfolyamról)

9

12

-

8

-

8

10.
11.

Biológia tudománya, egyed alatti szerveződési szintek
témakör tematikus feladatsorainak és kísérleteinek
feldolgozása
Egyed szerveződési szintje (prokarióták, prociszták,
növények, állatok, gombák) témakör tematikus
feladatsorainak és kísérleteinek feldolgozása

12.

Egyed feletti szerveződési szintek témakör tematikus
feladatsorainak és kísérleteinek feldolgozása

-

8

13.

Év végi összefoglalás

-

2

Összes óraszám:

108

144

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon: A sávos rendszerű képzésben a biológia tantárgyat emelt
óraszámban tanulók:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az emberi szervezet szabályozó működése.
Jelátvitel szinapszisok révén

5

8

2.

Az emberi szervezet szabályozó működése.
Az idegrendszer felépítése és működése

17

22

3.

Genetika: az öröklődés

16

20

4.

Evolúció. Biológiai evolúció, mikroevolúció

12

5.

Evolúció. Biológiai evolúció. Speciáció.

12

16

6.

Rendszerbiológia és evolúció

4

6

7.

Emberi szervezet: önfetartó életműködése témakör
tematikus feladatsorainak és kísérleteinek feldolgozása

-

8

-

8

-

8

8.
9.

Emberi szervezet: fajfentartó és szabályozó
életműködése témakör tematikus feladatsorainak és
kísérleteinek feldolgozása
Öröklődés, változékonyság, evolúció életműködése
témakör tematikus feladatsorainak és kísérleteinek
feldolgozása

14

10.

Feladatok megoldása, tananyag szintézis

10

12

11.

Év végi összefoglalás

-

2

76

124

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 11. évfolyamon: A sávos rendszerű képzésben a biológia tantárgyat alap
óraszámban tanulók:

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése,
elektronmikroszkópos szerkezete és anyagcseréje

20

14

2.

Az ember önfenntartó működése és ennek
szabályozása. Kültakaró és mozgás

5

5

4.

Az ember önfenntartó működése és ennek
szabályozása. Az ember táplálkozása, légzése és
kiválasztása, a vér és a vérkeringés

12

12

5.

Immunológiai szabályozás. Az immunválasz alapjai

4

3

6.

Az ember önfenntartó működése és ennek
szabályozása. Szaporodás, egyedfejlődés és
növekedés

6

7

7.

Az emberi szervezet szabályozó működése.
Jelátvitel
testfolyadék
révén.
Hormonális
szabályozás

5

9

8.

Az emberi szervezet szabályozó működése.
Jelátvitel szinapszisok révén, az idegrendszer
felépítése és működése

15

20

9.

Év végi összefoglalás

-

2

65

72

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon: A sávos rendszerű képzésben a biológia tantárgyat alap
óraszámban tanulók:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az öröklődés molekuláris alapjai

10

11

2.

Genetika: az öröklődés

16

13

4.

Ökoszisztéma, környezetvédelem

5

7

6.

Evolúció. Biológiai evolúció. (Projektmunkával
egybekötve)

6

11

7.

Rendszerbiológia és evolúció. (Humánetológia
témákat érintve)

3

3

8.

Projektmunka

-

4

9.

Felkészülés az érettségire

-

13

40

62

Összes óraszám:

Fizika
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – fizika B változat
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 8 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

0

2

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

0

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

11/11

11+1+0

11/11

11+1+0

4/4

4+0+0

Hullám- és sugároptika

11/11

11+1+0

Az atomok szerkezete

6/6

6+2+0

Mechanikai rezgések, hullámok
Mágnesség és elektromosság –
Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok
Rádió, televízió, mobiltelefon –
Elektromágneses rezgések, hullámok

6.
7.

Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei

6/6

6+2+0

Csillagászat és asztrofizika elemei

8/8

8+0+0

8/8

8+0+0

65/65

65+7+0=72

Ismétlés, számonkérés

Összes óraszám:

Fizika
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – fizika B változat
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 72 + 62 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 14 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

0

2

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

11

18

11

11

4

6

Hullám- és sugároptika

11

16

Az atomok szerkezete

6

13

6

8

49

72

Mechanikai rezgések, hullámok
Mágnesség és elektromosság –
Elektromágneses indukció, váltóáramú hálózatok
Rádió, televízió, mobiltelefon –
Elektromágneses rezgések, hullámok

Ismétlés, számonkérés

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Az atommag is részekre bontható – a magfizika elemei

6

12

2.

Csillagászat és asztrofizika elemei

8

8

3.

Fizika és társadalom - projektmunka

0

6

4.

Rendszerező ismétlés

0

30

5.

Ismétlés, számonkérés

2

6

16

62

Összes óraszám:

Fizika [sávos képzés]
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára - emelt fizika
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 268 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 26 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

4

8

A helyi tanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

4

12. évfolyam

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között
a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Alapozó órák

0

4

2.

Mechanikai rezgések

12

12

3.

Mechanikai hullámok, hangtan

12

12

4.

Elektromágneses indukció, váltóáram

14

14

5.

Elektromágneses rezgések és hullámok

9

9

6.

Hullám- és sugároptika

11

11

Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

7.

Atomfizika I. – héjfizika

12

12

8.

Kondenzált anyagok szerkezete és fizikai
tulajdonságai

6

6

9.

Választható projektmunka a hullámok és a héjfizika
tárgyköréből

6

6

Atomfizika II. – magfizika

14

14

Emelt szintű számításos feladatok megoldása

0

20

12.

Tematikus mérési gyakorlatok

4/8

10

13.

Ismétlés, számonkérés

12/24

14

10.

11.

Összes

144

óraszám:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
Órakeret a
kerettantervben
helyi
tantervben

1.

Mechanikai kiegészítések: merev testek mechanikája

14

14

2.

Csillagászat és asztrofizika

14

14

3.

Környezetfizika

6

6

4.

Fizika és a társadalom

4

4

5.

Évi választható projektmunka

6

6

6.

Tematikus mérési gyakorlatok

4/8

10

7.

Kinematika és dinamika

0

8

8.

Energetika

0

4

9.

Hőtágulás, gáztörvények

0

4

10.

Belső energia, halmazállapotok, főtételek

0

6

11.

Elektrosztatika

0

6

12.

Elektromos áram, áramkörök

0

6

13.

Mágneses tér

0

6

14.

Rendszerező ismétlés

10

10

15.

Emelt szintű számításos feladatok megoldása

0

8

16.

Ismétlés, számonkérés

12/24

12
124

Összes óraszám:

Informatika
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus:

emelt szintű / óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel

Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 134 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 20 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítése: 76 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:

Tematikai egység /
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység / Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Alkalmazói ismeretek
Alkalmazói ismeretek
Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel
A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és
eszközök kiválasztása
Algoritmizálás és adatmodellezés
Egyszerűbb folyamatok modellezése
Infokommunikáció
Az információkeresés, információközlési rendszerek
Az információs technológián alapuló kommunikációs
formák
Médiainformatika
Az információs társadalom
Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
Az e-szolgáltatások szerepe és használata
Könyvtári informatika

1.

2.

3.

4.
5.
Összesen:

Órakeret a
helyi
tantervben
28

36

2

4
2
72

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység /
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység / Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Alkalmazói ismeretek
Alkalmazói ismeretek
Adatkezelés, adatfeldolgozás, információmegjelenítés
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és
módszerekkel
A problémamegoldáshoz szükséges módszerek és
eszközök kiválasztása
Algoritmizálás és adatmodellezés
Egyszerűbb folyamatok modellezése
Infokommunikáció
Az információkeresés, információközlési rendszerek
Az információs technológián alapuló kommunikációs
formák
Médiainformatika
Az információs társadalom
Az információkezelés jogi és etikai vonatkozásai
Az e-szolgáltatások szerepe és használata
Könyvtári informatika

1.

2.

3.

4.
5.
Összesen:

Órakeret a
helyi
tantervben
24

30

2

4
2
62

Kémia
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 268 óra

Ismétlés, számonkérés órakerete: 30 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 268 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

4

12. évfolyam

4

8

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Atomok, molekulák, a periódusos rendszer

-

10

2.

Kémiai kötések, az anyagi halmazok

-

10

3.

Kémiai reakciók és reakciótípusok

-

10

4.

Elektrokémia

-

12

5.

Nemfémes elemek és vegyületeik

-

18

6.

Fémek és vegyületeik

-

18

7.

Szervetlen kémiai számítások

-

20

8.

Elektrokémiai számítások

-

15

9.

Emelt szintű kísérletek

-

10

-

7

Rendszerező összefoglalás
10.

A tananyagrészek összekapcsolását igénylő
problémák megoldása
Ismétlés

11.

Az ismeretek felelevenítése, elmélyítése,
gyakorlása, problémamegoldó képesség
fejlesztése

-

4

12.

Számonkérés

-

10

-

144

Összesen:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Szénhidrogének

-

14

2.

Halogénezett szénhidrogének

-

2

3.

Oxigéntartalmú szerves vegyületek

-

14

4.

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

-

8

5.

Szénhidrátok

-

10

6.

Makromolekulák

-

10

7.

Szerves kémiai számítások

-

30

8.

Emelt szintű kísérletek

-

10

-

10

Rendszerező összefoglalás
9.

A tananyagrészek összekapcsolását igénylő
problémák megoldása
Ismétlés

10.

Az ismeretek felelevenítése, elmélyítése,
gyakorlása, problémamegoldó képesség
fejlesztése

-

8

11.

Számonkérés

-

8

-

124

Összesen:

Földrajz
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: Ismétlés, rendszerezés
Választott kerettanterv:
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 72 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 62 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani. /
A tanterv alapja az emelt szintű földrajz érettségi követelményrendszer
A képzés célja: ismétlés, rendszerezés, felkészítés az emelt szintű földrajz érettségire

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a helyi
tantervben

1.

A Föld és a Világegyetem, tájékozódás a térben

4

2.

A kőzetburok

8

3.

A légkör, vízburok és a talaj

9

4.

Földrajzi övezetesség

9

5.

Kontinensek elemzése, geográfiai módszerek,
szempontok, mutatók szerint

10

6.

Európa elemzése, vizsgálata

6

Összesen:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:

72

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a helyi
tantervben

1.

Kelet- és Közép-Európa

10

2.

Magyarország földrajza

16

3.

Népesség- és településföldrajz

6

4.

Általános társadalomföldrajz

14

5.

Globális problémák

6

6.

Érettségi tesztfeladatok gyakorlása

10

Összesen

62

Művészetek
Ének-zene
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnázium 11-12. évfolyama számára – ének-zene
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 67 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1

12. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés

30

16

2.

Zenei befogadás – Zenehallgatás
Populáris zene

35

17+3

65

36

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Zenei reprodukció – Éneklés
Ballagó dalok

25

12+3

5.

Zenei befogadás – Zenehallgatás

30

16

55

31

Összes óraszám:

Vizuális kultúra
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 36 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 2 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 2 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 31 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 2 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 1 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1

12. évfolyam

1

2

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

1

2.

Kifejezés, képzőművészet
Ábrázolás és stílus

3

3.

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

3

4.

Kifejezés, képzőművészet
Korszakok, stílusirányzatok

3

5.

Vizuális kommunikáció
A fotografikus kép nyelve

3

6.

Vizuális kommunikáció
Mozgóképi kifejezés

3

7.

Vizuális kommunikáció
Tömegkommunikáció

1

8.

Vizuális kommunikáció
Az újabb médiumokkal való kísérletezés

3

9.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

3

10.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezés és fogyasztói szokások

3

11.

Tárgy- és környezetkultúra
Tárgy és hagyomány

3

12.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített, alakított környezet változásai

3

13.

Szabadon felhasználható

4

Összes óraszám

4
36

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kifejezés, képzőművészet
Érzelmek, hangulatok kifejezése

1

2.

Kifejezés, képzőművészet
Ábrázolás és stílus

2

3.

Kifejezés, képzőművészet
A művészi közlés, mű és jelentése

3

4.

Kifejezés, képzőművészet
Korszakok, stílusirányzatok

3

5.

Vizuális kommunikáció
A fotografikus kép nyelve

3

6.

Vizuális kommunikáció
Mozgóképi kifejezés

3

7.

Vizuális kommunikáció
Tömegkommunikáció

1

8.

Vizuális kommunikáció
Az újabb médiumokkal való kísérletezés

2

9.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezett, alakított környezet

2

10.

Tárgy- és környezetkultúra
Tervezés és fogyasztói szokások

2

11.

Tárgy- és környezetkultúra
Tárgy és hagyomány

2

12.

Tárgy- és környezetkultúra
Az épített, alakított környezet változásai

3

13.

Szabadon felhasználható

3

4

Összes óraszám

31

Életvitel és gyakorlat
Évfolyam: 12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2013/2014. tanévben az hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 0+31 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 0+2 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 4+0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

0

12. évfolyam

1

1

A helyi tanterv heti óraszám:

11 évfolyam

0

12. évfolyam

1

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Család, otthon, háztartás

2.

Közlekedés

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

15/15

15

4/4

4

9/9

9+3

Életpálya-tervezés, munkavállalás, felnőttkori
tanulási lehetőségek

3.

Továbbtanulási lehetőségek, a jelentkezés,
felvételi eljárás megismerése.
Az álláskeresést segítő szervezetek,
információforrások, álláskeresési technikák,
eljárások

Összes óraszám:

28

28+3

Testnevelés és sport
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 335 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

5

12. évfolyam

5

10

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

5

12. évfolyam

5

10

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Sportjátékok

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

80

60

51

28

40

20

Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai
tudás mennyiségi és minőségi növelése.
Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások
fejlesztése, a csapatok eredményességéhez
szükséges képességek, attitűdök erősítése.
A többféle labdajáték során a mozgástanulás
folyamatában működő transzferhatás
kihasználása.
2.

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a
zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos
sorozatok során a már ismert és új elem- és
motívumkapcsolatokkal is.
3.

Atlétika

A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-,
dobószámok versenyszabályai a korosztályos
előírások szerinti alkalmazása és betartása.
Motiváló eljárások az egyéni eredmény,
teljesítmény javítására.
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív
ellenőrzés elfogadtatása, beépítése a
döntéshozatalba.
4.

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek

60

30 /úszás/

20

10

50

32/úszás/

301

180

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

80

50

A testnevelés újszerű tartalmakkal történő
gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és
tágabb környezetében lévő lehetőségek
kihasználása sportolásra
5.

Önvédelem és küzdősportok
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az
önbizalom fejlesztése, a félelem leküzdése és a
sportszerűség (fair play) szemléletének
kiteljesítése

6.

Egészségkultúra-Prevenció
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és
testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs
mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez,
bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal
történő gyakorlásához szükséges készségek és
kompetenciák továbbfejlesztésez úszás
prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Sportjátékok
Az önálló játékhoz szükséges technikai és taktikai
tudás mennyiségi és minőségi növelése.

Az egyéni fizikai adottságok és jellemvonások
fejlesztése, a csapatok eredményességéhez
szükséges képességek, attitűdök erősítése.
A többféle labdajáték során a mozgástanulás
folyamatában működő transzferhatás
kihasználása.
2.

Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák

51

23

40

15

60

30 /úszás/

20

5

50

32/úszás/

A koordináció, a cselekvésbiztonság, a
zenéhez illeszkedő mozgásritmus
továbbfejlesztése a tornajellegű és táncos
sorozatok során a már ismert és új elem- és
motívumkapcsolatokkal is.
3.

Atlétika
A már elsajátított atlétikai futó-, ugró-,
dobószámok versenyszabályai a korosztályos
előírások szerinti alkalmazása és betartása.
Motiváló eljárások az egyéni eredmény,
teljesítmény javítására.
A mérhető teljesítményeken alapuló objektív
ellenőrzés elfogadtatása, beépítése a
döntéshozatalba.

4.

Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
A testnevelés újszerű tartalmakkal történő
gazdagítása, az iskolai létesítményen belüli és
tágabb környezetében lévő lehetőségek
kihasználása sportolásra

5.

Önvédelem és küzdősportok
Az akaraterő, a kitartás, a küzdőképesség, az
önbizalom fejlesztése, a félelem leküzdése és a
sportszerűség (fair play) szemléletének
kiteljesítése

6.

Egészségkultúra-Prevenció
Az élethosszig tartó optimális, életkornak és
testalkatnak megfelelő prevenciós és rekreációs
mozgásos tevékenységek önálló működtetéséhez,
bővítéséhez és szükség esetén gyógyászati céllal
történő gyakorlásához szükséges készségek és
kompetenciák továbbfejlesztésez úszás
prevenciós és rekreációs előnyeinek tudatosítása.

Összes óraszám:

155

301

Osztályfőnöki
Évfolyam: 11.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 36 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend
Adatok, ismerkedés, órarend
Helyünk a társadalomban: szerepek
Jogok és kötelességek
Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési
technikák

2.
3.
4

Pályaválasztás: jövőkép, karrierépítés
Egészséges életmód, drog és egyéb
függőségek, megelőzés – EVP
Pszichoszexuális fejlődés, párkapcsolatok,
családtervezés
Környezettudatos életmód
Az ember és a természet harmóniája,
környezetvédelem
Kommunikációs technikák
Médiafogyasztás és használat
Ünnepek, megemlékezések,
hagyományok
Nemzeti identitás
Segítő életmódra nevelés, szociális
képességek fejlesztése- Önkéntes munka
szervezése
Báli és ballagási előkészületek, aktuális
teendők

5.

6.
7.
8.
9.
10.
Óraszám

Évfolyam: 12.
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenkettedik 12. évfolyamon, majd ezt követően felmenő
rendszerben.

3
3
3
4

6

3
2
4

4
4
36

A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 31 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

12. évfolyam

1

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.
2.
3.
4
5.

6.
7.
8.
9.
10.
Óraszám

Tematikai egység/ Fejlesztési cél
elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend
Adatok, ismerkedés, órarend

3

Helyünk a társadalomban: szerepek

3

Jogok és kötelességek

2

Pályaválasztás: jövőkép, karrierépítés

4

Egészséges életmód, drog és egyéb
függőségek, megelőzés – EVP
Pszichoszexuális fejlődés, párkapcsolatok,
családtervezés
Környezettudatos életmód
Az ember és a természet harmóniája,
környezetvédelem
Kommunikációs technikák
Médiafogyasztás és használat
Ünnepek, megemlékezések,
hagyományok
Nemzeti identitás
Segítő életmódra nevelés, szociális
képességek fejlesztése- Önkéntes munka
szervezése
Báli és ballagási előkészületek, aktuális
teendők

4

2
2
3

2
6
31

Szabadon választandó emeltszintű foglalkozások
Magyar nyelv és irodalom
Évfolyam:11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 134 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére:13 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Irodalomelméleti áttekintés

12

14

2.

Irodalomtörténeti rendszerezés

14

16

3.

Reflektálás

8

9

4.

Gyakorlati írásbeliség

10

10

5.

Önálló műelemzés

10

10

6.

Tesztfeladatok gyakorlása

11

13

65

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

10

12

Összesen:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Irodalomelméleti áttekintés

2.

Irodalomtörténeti rendszerezés

10

12

3.

Reflektálás

6

8

4.

Gyakorlati írásbeliség

10

10

5.

Önálló műelemzés

10

10

6.

Tesztfeladatok gyakorlása

10

10

56

62

Összesen:

Kémia
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 134 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Atomok, molekulák, a periódusos rendszer

10

2.

Kémiai kötések, az anyagi halmazok

10

3.

Kémiai reakciók és reakciótípusok

10

4.

Elektrokémia

12

5.

Nemfémes elemek és vegyületeik

12

6.

Fémek és vegyületeik

12

7.

Számonkérés

6

Összesen:

72

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Szénhidrogének

14

2.

Halogénezett szénhidrogének

2

3.

Oxigéntartalmú szerves vegyületek

14

4.

Nitrogéntartalmú szerves vegyületek

8

5.

Szénhidrátok

10

6.

Makromolekulák

10

7.

Számonkérés

4

Órakeret a
kerettantervben

Összesen:

62

Földrajz
Évfolyam:11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 134 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 123 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret a
kerettantervben

1.

Tájékozódás térben és időben

11

2.

A kőzetburok

11

3.

A légkör és a vízburok

15

4.

Földrajzi övezetesség

7

5.

Kontinensek elemzése, geográfiai módszerek,
szempontok, mutatók szerint

16

6.

Európa elemzése,vizsgálata

12

Összesen:

72

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kelet- és Közép-Európa

13

2.

Magyarország földrajza

23

3.

Népesség- és településföldrajz

5

4.

Általános társadalomföldrajz

21

Órakeret a
kerettantervben

Összesen

62

Informatika
Évfolyam: 11 – 12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 98 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

11. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

1

12. évfolyam

2

3

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Információs társadalom

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
2

Informatikai alapismeretek
2.

4
Logikai alapműveletek ismerete és alkalmazása

3.

Szövegszerkesztés

6

4.

Táblázatkezelés

10

Adatbázis-kezelés
Relációs adatmodell jellemzői

5.

Szöveges feladatokhoz célszerű adattáblák és az azok
közötti kapcsolatok megtervezése

0

Valamely lekérdező nyelv alapvető utasításainak
ismerete, felhasználása
Adott szövegnek megfelelő űrlap és lekérdezés
tervezése, elkészítése

Információs hálózati szolgáltatások
Egyszerű Web-lap készítése a HTML leíró nyelv

6.

0
segítségével, egyszerű szövegszerkesztővel
A HTML alapelemeinek ismerete

7.

Prezentáció és grafika

0

8.

Könyvtárhasználat

0

Algoritmizálás, adatmodellezés
Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs
adatstruktúrák

9.

Elemi algoritmusok típusfeladatokra
Rekurzió
A programkészítés, mint termék-előállítási folyamat

6

Számítógép a matematikában, a természet- és
társadalomtudományi tantárgyakban

A programozás eszközei
Algoritmusleíró eszközök

10.

8
Egy programozási nyelv részbeni ismerete
Programfejlesztői környezet

Összesen:

36

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Információs társadalom

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
0

Informatikai alapismeretek
2.

0
Logikai alapműveletek ismerete és alkalmazása

3.

Szövegszerkesztés

6

4.

Táblázatkezelés

10

Adatbázis-kezelés
Relációs adatmodell jellemzői

5.

Szöveges feladatokhoz célszerű adattáblák és az azok
közötti kapcsolatok megtervezése

10

Valamely lekérdező nyelv alapvető utasításainak
ismerete, felhasználása
Adott szövegnek megfelelő űrlap és lekérdezés
tervezése, elkészítése

Információs hálózati szolgáltatások
Egyszerű Web-lap készítése a HTML leíró nyelv

6.

10
segítségével, egyszerű szövegszerkesztővel
A HTML alapelemeinek ismerete

7.

Prezentáció és grafika

4

8.

Könyvtárhasználat

2

Algoritmizálás, adatmodellezés
Elemi és összetett adatok, állományszervezés, relációs
adatstruktúrák
Elemi algoritmusok típusfeladatokra

9.

6
Rekurzió
A programkészítés, mint termék-előállítási folyamat
Számítógép a matematikában, a természet- és
társadalomtudományi tantárgyakban

A programozás eszközei
Algoritmusleíró eszközök

10.

14
Egy programozási nyelv részbeni ismerete
Programfejlesztői környezet

Összesen:

62

Angol nyelv
Évfolyam:11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 134 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam
12. évfolyam
A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
Entertainment/Szabadidő

1.

A szabadidő jelentősége az ember életében
A művészet szerepe a mindennapokban
Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
7

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai

Modal verbs- all tenses and with perfect infinitive/
continuous infinitive

7

2.

Family/Család

3.

7

A család szerepe az egyén és a társadalom életében
Családi munkamegosztás, szerepek a családban,
generációk együttélése

4.

Igeidők

7

People and Society

7

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága
(barátság, szerelem, házasság)
5.

Lázadás vagy
útkeresése

alkalmazkodás;

a

tizenévesek

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése

6.

Szenvedő szerkezet
Environment/környezetünk

7
7

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái
7.

A természet és az ember harmóniája
A környezetvédelem lehetőségei és problémái

Participle clauses
8.
The World of Work /A munka világa
Diákmunka, nyári munkavállalás
9.

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás
A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon
és más országokban, divatszakmák

7

7

10.
11.

Feltételes mód

7

Ismétlés

3

Összesen:

72

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Lifestyle/Életmód

Az étkezési
országokban
1.

szokások

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben
10

hazánkban

és

más

Ételspecialitások hazánkban és más országokban
A kulturált étkezés feltételei, fontossága
A szenvedélybetegségek
A gyógyítás egyéb módjai

2.

Kötőmód, had better, would rather
Travel

10
10

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai
3.

A motorizáció hatása a környezetre és a
társadalomra
Az idegenforgalom jelentősége

Science and Technology

10

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
4.

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben
A tudományos és technikai fejlődés pozitív és
negatív hatása a társadalomra, az emberiségre

5.
6.

Íráskészség fejlesztése
Olvasott szöveg értése

5
5

7.
8.
9.

Nyelvhelyesség fejlesztése

5

Hallott szöveg értése

5

Ismétlés

2

Összesen

62

Német nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 62 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Személyes vonatkozások, család

15

2.

Ember és társadalom

15

3.

Környezetünk

15

4.

Az iskola

15

5.

A munka világa

12

Összesen:

72

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Életmód

15

2.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

15

3.

Utazás, turizmus

15

4.

Tudomány és technika

17

Összesen

62

Francia nyelv
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 62 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 10 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Személyes vonatkozások, család

15

2.

Ember és társadalom

15

3.

Környezetünk

15

4.

Az iskola

15

5.

A munka világa

12

Összesen:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:

72

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
helyi
tantervben

Órakeret a
kerettantervben

1.

Életmód

15

2.

Szabadidő, művelődés, szórakozás

15

3.

Utazás, turizmus

15

4.

Tudomány és technika

17

Összesen

62

Matematika
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 134 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 12+12 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 72+62 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

0

12. évfolyam

0

0

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

1.

Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

0

6

0

14

0

26

Számelmélet, algebra
2.

Függvények
3.

Geometria
4.

0

14

5.

Valószínűség, statisztika

0

0

6.

Ismétlés, számonkérés

0

12

0

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

0

6

0

6

0

18

0

14

0

6

0

12

0

62

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Gondolkodási módszerek, matematikai logika,
kombinatorika, gráfok

Számelmélet, algebra
2.

Függvények
3.

Geometria
4.

Valószínűség, statisztika
5.

6.

Ismétlés, számonkérés

Összes óraszám:

Fejlesztési feladatok és vizsgakövetelmények
Az emelt szint tartalmazza a középszint követelményeit, de az azonos módon megfogalmazott
követelmények körében az emelt szinten nehezebb, több ötletet igénylő feladatok szerepelnek.
A tanuló ismerje a halmazelmélet alapvető szerepét a mai matematika felépítésében.
Legyen jártassága az összetettebb algebrai átalakításokat igénylő feladatok megoldásában is. Ismerje az
analízis néhány alapelemét, amelyekre más szaktudományokban is (pl. fizika) szüksége lehet. Ezek
segítségével tudjon függvényvizsgálatokat végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet számolni.

Tudja szabatosan megfogalmazni a geometriai bizonyítások gondolatmenetét. Képes legyen egyszerűbb
véletlenszerű jelenségeket modellezni és a valószínűségi modellben számításokat végezni. Ismerje a
véletlen szerepét egyszerű statisztikai mintavételi eljárásokban.
Ismerjen példát véges, megszámlálhatóan végtelen és nem megszámlálhatóan végtelen halmazra.
Alkalmazza tudatosan a nyelv logikai elemeit. Ismerje az alábbi bizonyítási típusokat és tudjon példát
mondani alkalmazásukra: direkt és indirekt bizonyítás, skatulyaelv. Tudja megfogalmazni konkrét esetekben
tételek megfordítását. Ismerje, bizonyítsa és alkalmazza a permutációk, variációk (ismétlés nélkül és
ismétléssel), kombinációk (ismétlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képleteket.
Ismerje és alkalmazza a binomiális tételt. Definiálja a következő fogalmakat: pont, él, fok, út, kör,
összefüggő gráf, fa. Ismerje az egyszerű gráf pontjainak foka és éleinek száma, valamint a fa pontjai és élei
száma közötti összefüggést.
Tudja pontosan megfogalmazni a számelmélet alaptételét. Oszthatósági feladatok. Tudja a számokat
átírni 10-es alapú számrendszerből n alapú számrendszerbe és viszont. Bizonyítsa, hogy irracionális szám.
Tudja, hogy mit értünk adott műveletekre zárt számhalmazokon. Permanencia elv. Irracionális kitevőjű
hatvány értelmezése szemléletesen. Bizonyítsa a hatványozás azonosságait egész kitevő esetén. Bizonyítsa
a négyzetgyökvonás azonosságait. Bizonyítsa a logaritmus azonosságait. Tudja alkalmazni feladatokban az

a n  bn illetve az a 2m1  b2m1 kifejezés szorzattá
alakítását. Tudjon paraméteres elsőfokú egyenleteket megoldani. Két- és háromismeretlenes elsőfokú
egyenletrendszerek megoldása. Egyszerű kétismeretlenes lineáris paraméteres egyenletrendszer
megoldása. Igazolja a másodfokú egyenlet megoldóképletét. Igazolja és alkalmazza a gyökök és
együtthatók közötti összefüggéseket. Másodfokú paraméteres feladatok
megoldása. Tudjon másodfokúra visszavezethető egyenletrendszereket megoldani. Értelmezési tartomány,
illetve értékkészletvizsgálattal, valamint szorzattá alakítással megoldható feladatok, összetett feladatok
megoldása. Tudjon két négyzetre emeléssel megoldható egyenleteket megoldani. Abszolútértékes
egyenletek algebrai megoldása. Tudjon megoldani összetett feladatokat. Tudjon egyszerű négyzetgyökös,
abszolútértékes, exponenciális, logaritmikus és trigonometrikus) egyenlőtlenségeket megoldani. Ismerje a
szám számított középértékeit (aritmetikai, geometriai, négyzetes, harmonikus), valamint a nagyságrendi
viszonyaikra vonatkozó tételeket. Bizonyítsa, hogy

ab
 a  b , ha a,b   . Tudjon megoldani
2

feladatokat számtani és mértani közép közötti összefüggés alapján.
Tudja az alapvető függvénytani fogalmak pontos definícióját. Ismerje és alkalmazza a függvények
megszorításának (leszűkítésének) és kiterjesztésének fogalmát. Összetett függvény fogalma. Ismerje és
tudja ábrázolni az x  x n ; n  N függvényt. Tudjon a középszinten felsorolt
függvényekből összetett függvényeket képezni. Tudja ábrázolni az alapvető függvények
transzformáltjainak grafikonját [c · ƒ(ax + b) + d]. Függvények jellemzése korlátosság szempontjából. A
függvények tulajdonságait az alapfüggvények ismeretében transzformációk
segítségével határozza meg. Használja a konvexség és konkávság fogalmát a függvények jellemzésére.
Egyszerűbb, másodfokú függvényre vezető szélsőérték-feladatok megoldása. Sorozat jellemzése
(korlátosság, monotonitás), a konvergencia szemléletes fogalma. Egyszerű rekurzív képlettel megadott
sorozatok. Bizonyítsa a számtani és a mértani sorozat általános tagjára vonatkozó összefüggéseket,
valamint az összegképleteket. Ismerje a végtelen mértani sor fogalmát,
összegét. Tudjon gyűjtőjáradékot és törlesztőrészletet számolni. Ismerje a végesben vett véges, a
végtelenben vett véges és a tágabb értelemben vett határérték szemléletes fogalmát. A folytonosság

szemléletes fogalma. Tudja a differencia- és differenciálhányados definícióját. Alkalmazza az összeg,
konstansszoros, szorzat- és hányadosfüggvény deriválási szabályait. Alkalmazza egyszerű esetekben az

 

'

összetett függvény deriválási szabályát. Tudja bizonyítani, hogy x n  nx n 1 , n  N
esetén. Ismerje a trigonometrikus függvények deriváltját. Alkalmazza a differenciálszámítást:
- érintő egyenletének felírására,
- szélsőérték-feladatok megoldására,
- polinomfüggvények (menet, szélsőérték, alak) vizsgálatára.
Ismerje folytonos függvényekre a határozott integrál szemléletes fogalmát és tulajdonságait. Ismerje a
kétoldali közelítés módszerét, az integrálfüggvény fogalmát, a primitív függvény fogalmát, valamint a
Newton-Leibniz-tételt. Tudja polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszinusz függvény grafikonja alatti
területet számolni.
Alakzatok távolságának értelmezése. Parabola fogalma. A geometriai transzformáció mint függvény.
Tudja pontosan megfogalmazni az egybevágósági transzformációk definícióit, a
síkidomok egybevágóságának fogalmát, valamint a sokszögek egybevágóságának elégséges feltételét. Pont
körüli forgatás alkalmazása. Ismerje és alkalmazza a térbeli egybevágósági transzformációkat (eltolás,
tengely körüli forgatás, pontra vonatkozó tükrözés, síkra vonatkozó tükrözés). Ismerje a hasonlósági
transzformáció definícióját. Tudja a merőleges vetítés definícióját,
tulajdonságait. Legyen képes gyakorlati példákban alkalmazni (pl. alaprajz értelmezése). Bizonyítsa a
háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vonatkozó tételeket (körülírt és beírt kör középpontja;
magasságpont, súlypont, középvonal tulajdonságai). Bizonyítsa a Pitagorasz-tételt és
megfordítását. Bizonyítsa a magasság- és a befogótételt. Húrnégyszög, érintőnégyszög tételének
ismerete (bizonyítással) és alkalmazása. A konvex sokszög átlóinak száma, a belső és külső szögösszegre
vonatkozó tétel bizonyítása. Bizonyítsa, hogy a kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra,
valamint hogy a külső pontból húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak. Igazolja és alkalmazza
feladatokban a kerületi és középponti szögek tételét. Ismerje és használja a látókör fogalmát. Bizonyítsa a
Thalész-tételt és megfordítását. A skalárszorzat koordinátákból való
kiszámításának bizonyítása. Tudjon szögfüggvényeket kifejezni egymásból. Függvénytáblázat segítségével
tudja alkalmazni egyszerű feladatokban az addíciós összefüggéseket. Bizonyítsa a szinusz- és a
koszinusztételt. Szakasz felezőpontja és harmadoló pontjai koordinátáinak kiszámítására vonatkozó
összefüggések igazolása. Igazolja a háromszög súlypontjának koordinátáira vonatkozó összefüggést. Az
egyenes egyenletének levezetése különböző kiindulási adatokból a síkban. A kör egyenletének levezetése. A
kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcsolata. Két kör kölcsönös helyzetének meghatározása,
metszéspontjainak felírása. Külső pontból húzott érintő egyenletének felírása. A parabola x 2 = 2py alakú
egyenletének levezetése.
Feladatok a koordinátatengelyekkel párhuzamos tengelyű parabolákra. A háromszög területének
kiszámítására használt képletek bizonyítása, további összefüggések: Héron képlet (bizonyítással),
alkalmazása. A területképletek bizonyítása. Térgeometriai feladatok megoldása.
Tudjon hisztogramot készíteni, és adott hisztogramról információt kiolvasni. Ismerje az adathalmazok
egyesítése és átlaguk közötti kapcsolatot. Ismerje és alkalmazza a következő

fogalmakat: események egyesítésének, metszetének és komplementerének valószínűsége, feltételes
valószínűség, függetlenség, függőség. A nagy számok törvényének szemléletes tartalma
(nagyobb n-ekre valószínűbb, hogy |k/n - p| < δ). Geometriai valószínűség. A binomiális eloszlás
(visszatevéses modell) és a hipergeometriai eloszlás (visszatevés nélküli modell) tulajdonságai és
ábrázolása. Várható érték, szórás fogalma és kiszámítása a diszkrét egyenletes és a binomiális eloszlás
esetén. A binomiális eloszlás alkalmazása. A minta relatív gyakoriságának becslése a sokaság
paraméterének ismeretében.

Biológia-egészségtan
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 134 óra
Bevezetése: a 2018/2019. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 72 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 9 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 62 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 14 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 8 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam
12. évfolyam
A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Biológiai alapismeretek

6

7

2.

Sejtes és nem sejtes rendszerek

6

7

3.

Gombák és növények világa

11

12

4.

Állatok világa

8

9

5.

Életműködések: kültakaró, váz- és
izomrendszerrendszer

4

6.

Táplálkozás, légzés, keringés, immunrendszer

7

8

7.

Kiválasztás, szaporodás, egyedfejlődés

5

6

8.

Szabályozás, idegrendszer

12

13

5

9.

Hormonrendszer

4

5

63

72

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

Összesen:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma
1.

Az élőlényeket alkotó anyagok

9

10

2.

Az anyagcsere

7

8

3.

Életközösségek

9

10

4.

Bioszféra

6

7

5.

Környezeti tényezők

8

9

6.

Öröklődés

10

10

7.

Élővilág fejlődése

7

8

56

62

Összesen:

Fizika
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés,
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2017/2018. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 134 óra
Ismétlés, számonkérés órakerete: 16 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: - óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

-

12. évfolyam

-

-

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

4

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a
szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
sorszáma

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

1.

Kinematika és dinamika

10

2.

Energetika

6

3.

Hőtágulás, gáztörvények

8

4.

Belső energia, halmazállapotok, főtételek

8

5.

Elektrosztatika

8

6.

Elektromos áram, áramkörök

8

7.

Mágneses tér

8

8.

Számonkérés

8

9.

Mérések

8

Összesen:

72

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Elektromágneses indukció, váltóáram.

8

2.

Mechanikai rezgések, hullámok

6

3.

Elektromágneses rezgések és hullámok

6

4.

Atomfizika és kvantummechanika

8

5.

Atommag- és részecskefizika

6

6.

Geometriai és hullámoptika

8

7.

Csillagászat

6

8.

Számonkérés

8

9.

Mérések (emelt érettségi)

6

Összesen

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi
tantervben

62

Mozgóképkultúra és médiaismeret
Évfolyamok: 11-12.

Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel

Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – mozgóképkultúra és
médiaismeret1

A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 36 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 31 óra

Kerettanterv heti
óraszáma:
A helyi tanterv heti
óraszám:

11. évfolyam

12

12. évfolyam

1

2

11. évfolyam

1

12. évfolyam

1

2

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:

Tematikai
egység /
fejlesztési cél
sorszáma
1.

2.
3.

4.

5.

Tematikai egység/ fejlesztési cél elnevezése

A média kifejezőeszközei: a technikai úton
rögzített kép és hang, mint a mozgóképi
ábrázolás anyaga. A technikai kép
létrehozására szolgáló eszközök használata –
alapismeretek.
A mozgóképnyelv kifejező eszközei. A
montázs.
A látványszervezés alapeszközei a
mozgóképen.
Gyakorlati feladatok (például: filmelemzés,
fotósorozat készítése munkanaplóval)
A mozgóképi szövegek rendszerezése.
A filmkultúra kettőssége. Tömegfilm és szerzői
film. Filmműfajok.
Az újmédia néhány formanyelvi sajátossága.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

n.a.

4

n.a.

3

n.a.

6

n.a.

6

n.a.

3

http://kerettanterv.ofi.hu/04_melleklet_7-12/4.2.15_media_9-10.doc [utolsó megtekintés: 2017.08.22.]
Opcionális, az iskola dönti el és határozza meg az óraszámot. Idézet a kerettantervből: „A szabályozás szerint a
gimnázium 9(–10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11–12.
évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra
és médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy az adott órakeretből mely tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani. 11–
12. évfolyamon a művészetek műveltségterület kötelező összes óraszámkerete heti 2 óra/évfolyam.”
1
2

6.

7.

8.

A web2.0, a Big Data, a nonlineáris média, a
hipertext stb.
A médiakommunikáció szereplői,
médiaintézmények és közönségek.
Történetjavaslatok, tematizálás, napirend. A
közönség befolyásolásának eszközei.
Rovatszerkezet, műsorrend. Közszolgálati,
kereskedelmi és közösségi média.
A média nyelve, a médiaszövegek
értelmezése. A reprezentáció. Jellegzetes
televíziós műsortípusok (hírműsorok, reklám
stb.). A sztereotípia
Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre,
számonkérésre szánt órakeret

n.a.

5

n.a.

5

n.a.

4

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:

Tematikai
egység /
fejlesztési cél
sorszáma
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Tematikai egység/ fejlesztési cél elnevezése

A mozgóképi szövegek rendszerezése.
Korstílusok a film történetéből. Egyetemes
filmtörténeti ismeretek.
Szempontok a filmek elemzéséhez. Elbeszélő
szerkezet, stílus stb.
Magyar filmtörténeti ismeretek. A kortárs
magyar film.
A média társadalmi szerepe, használata. A
kommunikáció történetének fordulópontjai és
a nyilvánosság
A média nyelve, a médiaszövegek
értelmezése. Néhány érdekes műsortípus
(talkshow, valóságshow, szappanopera). A
médiaesszé jellemzői, a médiaszöveg
elemzése
Médiahasználat, médiaetika. Az internet és a
közösségi média lehetőségei és veszélyei.
Média-esettanulmányok.
Összefoglalásra, gyakorlásra, ismétlésre,
számonkérésre szánt órakeret

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a helyi
tantervben

n.a.

6

n.a.

5

n.a.

7

n.a.

3

n.a.

3

n.a.

4

n.a.

3

Megjegyzések:

A kerettanterv úgy fogalmaz, hogy a 9. évfolyamon inkább az alapozás, a 11-12. évfolyamon pedig „a
médiajelenségekkel kapcsolatos elvontabb társadalomtudományi gondolkodás fejlesztése és a konvenciókon
túlmutató művészi alkotások, az új média-nyelvhasználat értő befogadása” a cél. A kerettanterv nem ad meg
javasolt óraszámokat az egyes tematikus egységekhez a 11-12. évfolyam vonatkozásában (nincs adat – n.a.).

Ezért a 9. évfolyamra (ahol kötelező a tantárgy) kidolgozott kerettanterv témáit a 11. és 12. évfolyamra
felosztva tárgyaljuk, természetesen a követelményeknek megfelelően részletesebben és mélyebben, mint az
alapozó évfolyamon, és kiegészítve olyan tananyagrészekkel, amelyek a középszintű érettségi
követelményeiben is szerepelnek. Az elméleti feladatok mellett ezeken az évfolyamokon is nagy hangsúlyt
kapnak a gyakorlati feladatok, melyek célja az is, hogy előirányozzák az érettségire való felkészülést, ha a diák
szabadon választható tárgyként a média mellett dönt. Az érettségi első része ugyanis a projektfeladat, amely
egyrészt valamilyen gyakorlati produktumot (fotó, videó, weblap stb.), másrészt média elemző esszét vár el.

