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7. Ny osztály
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 51 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7/Ny évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettante
rvben

Órakeret
a helyi
tantervbe
n

Olvasáskészség fejlesztése

7

Helyesírás

7

Szövegértés-hallott, olvasott

7

Szövegalkotás-leíró, elbeszélő, monologikus, dialogikus szövegek

7

Kommunikáció

5

A nyelv szerkezeti elemeinek rendszerezése

7

Betekintés a kortárs ifjúsági irodalomba

9

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

2
51

MATEMATIKA
Évfolyam: 7. Ny
Képzési típus: 7. Ny
Választott kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a nyelvi előkészítő évfolyamok és a a gimnáziumok 7-12.
évfolyama számára - matematika
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik NY. évfolyamon
A tanterv óraszáma a 7. Ny évfolyamon: 51 óra
A helyi tanterv heti óraszáma:

7. Ny

1,5

Tematikai egységek a 7. Ny évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
Gondolkodási módszerek
2.
Számtan, algebra
3.
Függvények, analízis
4.
Geometria
5.
Statisztika, valószínűség
6.
Ismétlés, ellenőrzés
Összes óraszám:

Órakeret a
keret- tantervben

Órakeret a
helyi tantervben
0
28
4
13
2
4
51

ÉNEK-ZENE
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: Nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik nyelvi előkészítő évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7. Ny évfolyamon: 17 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

7.Ny évf.

0

7.Ny évf.

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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

1.

Zeneművek/ Énekes anyag

0

8,5

2.

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

0

3,5

3.

Ismeretek / - Ritmikai fejlesztés

0

2

4.

Ismeretek - Hallásfejlesztés

0

1,5

5.

Ismeretek – Zenei írás, olvasás

0

1,5

0

17

Összes óraszám:

VIZUÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 7.ny. évfolyam
Képzési típus: - nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 7.ny évfolyama számára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 7.ny évfolyamon 2020/21-es tanévben.
A tanterv óraszáma az 7.ny. évfolyamon: 17 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

7.ny. évfolyam
7.ny évfolyam

0.5
0.5

0.5
0.5

A témakörök áttekintő táblázata: 7.ny. évfolyam
Témakör neve
Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok
Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és
reflexió
Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei
Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének
lehetőségei
Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete
Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat
Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció
Összes óraszám:

kerettanterv
óraszám
2.5

helyi tanterv
óraszám
3

2.5

3

2

2

2

2

3
2.5
2.5
17

3
2
2
17

TESTNEVELÉS
Évfolyam: 7/Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny évfolyamon: 170 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 Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
cél sorszáma

1.

Gimnasztika és rendgyakorlatok-preventáció, relaxáció

Órakeret
a kerettantervben

36

Órakeret a
helyi
tantervben
18

Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok tervezett, rendszeres végzése.
Egyszerű relaxációs gyakorlatok megnevezése, bemutatása
Korrekciós gyakorlatok tudatos beépítése a mindennapi sporttevékenységekbe. A terhelések után végzett
nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete,
azok összeállítása tanári segítséggel.
A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák tanári segítséggel
történő alkalmazása.
2.

Atlétikai jellegű feladatmegoldások

46

23

46

23

A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés).
Rajttechnikák készségszintű használata.
Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.

3.

Torna jellegű feladatmegoldások

A torna jellegű 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.
A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint
a torna jellegű feladatmegoldások szempontjából fontos
motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése.
A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
4.

Sportjátékok

70

35

34

17

40

20

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.
Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus
technikai és alaptaktikai elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása.
A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág
versenyszabályai mellett.
Két választott sportjáték történetének, meghatározó
külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak
megismerése.
5.

Testnevelési és népi játékok
A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak
tudatosítása, következetes betartása.
Egészséges versenyszellem kialakítása.

6.

Önvédelmi és küzdősportok
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.
- A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása.
A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának elsajátítása.
- A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate,
ökölvívás, dzsúdó) történetének, meghatározó hazai
személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a

sportágak szabályrendszerének átismétlése.

7.

8.

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák
A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása
Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek megértése.
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (korcsolyázás)
Úszás

32

16

36

18

340

170

Úszás helyes technikával az elsajátított egy (vagy több)
úszásnemben.
Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése
Összes óraszám:

ANGOL NYELV
Évfolyam: 7/Ny
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7/Ny. évfolyamon: 612 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

7/Ny évfolyam

18

7/Ny évfolyam

18

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
I.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature
1. CSALÁD/ családi események
rokonság, közvetlen környezet
kedvenc családtag bemutatása: külső-belső jellemzése,
családfa készítés
kb: 25 óra

II.

2. barátok, ünnepek/
tinédzserek problémái kb: 15 óra
3. OTTHON, berendezési tárgyak, háztartási eszközök kb:
20 óra
4. nyaralás és utazás repülővel, recepciós bejelentkezés,
probléma a szállodában kb: 20 óra
5. A munka világa, külföldi munkavállalás, jövőbeli teveim
kb: 10 óra
6. társas kapcsolatok kb:20
7. természet, állatok, növények, kedvenc állatom Kb:10
8. felelős állattartás, környezetvédelem, állatok védelme
kb:10 óra
9. természeti jelenségek, időjárás, kedvenc évszakom, környezetünk fentarthatósága Kb:15 óra
10. Project munka: plakát készítés, üres lakás berendezés,
mini-prezentációk, internetes kutatás, levél írása, szerepjátékok kb: 25 óra
PUBLIC MATTERS
1. Étkezés / Napi étkezések, kedvenc ételek, egészséges
táplálkozás/ receptek kb: 8 óra
2. Éttermek, szállodák Kb:4 óra
3. turizmus, hazai és külföldi nevezetességek, idegenvezetés kb:3 óra
4. városi és vidéki élet helyszínei kb: 3 óra
5. kulturális események/ szokások kb: 4 óra
6. útbaigazítás kb: 5
7. szolgáltatások, utazás kb: 4

170

170

35

35

III.

IV.

8. PROJECTMUNKÁK: szerepjátékok (pl: ételrendelés, panasz étteremben), célnyelvi országok rövid bemutatása,
vitafórum: a városi és vidéki élet előnyei és hátrányai,
quiz játék hazánkról és a célnyelvi országról kb:4
TOPICS CONCERNING
CLASSROOM ACTIVITIES
1. tanteremben használt nyelvezet,utasítások kb: 5 óra
2. tanteremben, iskolában használt eszközök, tantermek,
sportlétesítmények kb: 8 óra
3. oktatási intézmények kb: 5 óra
4. iskolán kívüli tevékenységek, szabadidős tevékenységek, iskolai kirándulások kb: 5 óra
5. tantárgyak, kedvenc tantárgy kb: 5
6. iskolám, tanterem, osztálytársak kb. 5
7. nyelviskola, nyelvtanulás kb:10
8. PROJECTMUNKÁK: a magyar és angol iskolarendszer
főbb különbségei, internetes kutatás, iskolai szokások és
időbeosztás, szabályok országonként
poszterkészítés: kedvenc tantárgyam, olvasási versenykönnyített olvasmányok, kiejtési verseny, „use of English”verseny. kb: 30
CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
1. egy híres brit/amerikai tudós élete kb: 5 óra
2. az angol királyi család ( Windsor család története) kb: 6
óra
3. Híres felfedezők kb: 2 óra Magyarország történelmének
egy érdekes alakjának bemutatása kb: 6 óra
4. Föld országai, kontinensek, térképhasználat kb: 5 óra
5. egy híres irodalmi mű előadása ( könnyített változat)
kb: 5 óra
6. Híres építmény/ nevezetesség bemutatása angol nyelvterületről kb: 5 óra
7. brit,amerikai és magyar vásárlási szokások, kis és nagy
üzletek összehasonlítása 11 óra

V.

73

45

45

33

33

75

75

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VI.

73

olvasott szövegértés fejlesztése
hallott szövegértés fejlesztése
íráskészség fejlesztése
beszédkészség fejlesztése
kiejtés fejlesztése
szókincsbővítés
tudatos nyelvhasználóvá nevelés
INTERCULTURAL TOPICS
1. napirend, idő: óra, napok, hónapok, évszakok, napszakok kb: 6 óra
2. étkezési szokások, egészséges életmód, egészséges
táplálkozás,
testedzés, orvosnál/ gyógyszertárban kb: 10 óra
3. Tipikus magyar és angol ételek kb: 4 óra
4. Az Egyesül Királyság tájegységei kb: 5 óra
5. Az USA tájegységei kb: 5 óra
6. angolszász ünnepek kb: 10 óra
7. kulturális különbségek kb: 5 óra
8. Projectmunkák: angolszász ünnep osztályban való
megrendezése (pl: Valintine’s Day, Guy Fawkes Day Halloween tökfaragás) Ki tud többet…? vetélkedő ( Nagy Britannia, USA, Ausztrália quiz) Előadók meghívása célnyelvi

országból. kb: 30 óra
VII.

VIII.

CURRENT TOPICS
1. hírek brit területről
2. hírek az USA-ból
3. nyomtatott sajtó
4. online média
5. iskolai hírek
6. interjú készítése egy, a hírekben híres emberrel aktuális témában
7. talkshow aktuális témában
8. egy saját kulturális élmény bemutatása
9. egyéni kutatás, csoportos tevékenységek, egyéni-csoportos projektmunka
ENTERTAINMENT
1. szabadidő, szórakozás, mozi, színház, hobbi
2. zenehallgatás, dalszövegek feldolgozása, kedvenc
együttesem
3. koncert
4. hétvége, parti
5. vásárlás, öltözködési szokások, ruhadarabok, divat,
vásárlásos párbeszéd
6. sport, kedvenc sportom, sportfelszerelések
7. e-mailezés angolul, üzenetek írása
8. egyszerű ismeretterjesztő dokumentumfilmek megnézése
9. kedvenc színészem bemutatása
10. blogírás szokásai

IX.

38

53

53

35

35

SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMUNICATION
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

X.

38

háztartási eszközök
telekommunikációs eszközök
oktatást, tanulás segítő eszközök
mobil telefon- telefonálási etikett
internet használat előnyei, hátrányai, veszélyi
virtuális társas kapcsolat: előnyei és hátrányai
technikai találmányok
Vitafórum: milyen lenne a világ világháló nélkül
GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
PROJECTMUNKÁK, EGYÉNI KUTATÁS ÉS KISELŐADÁSOK AZ
ELŐZŐ KILENC TÉMAKÖRBEN
A2-es nyelvvizsga feladatok
ÖSSZESEN:

55
55

612 óra

NÉMET NYELV
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a német nyelvi előkészítő osztályok számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7. évfolyamon: 612 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

18

18

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

18

18

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

1.

2.

3.

4.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt
Családtagok, ismerősök, rokonok
Lakóhelyem, közvetlen környezetem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak
Ünnepek
Hobbi, szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, növények, állatok
Természet- és állatvédelem, háziállat tartása
Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen
Lebens
Kulturális intézmények, szolgáltatások, turizmus
Város és vidék
Szórakozási lehetőségek
Szabadidő, hobbi, kultúra
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
Nyelvtanulás az iskolában és az iskolán kívül
A nyelvtanulás célja
A nyelv használata az iskolán kívül
Iskolánk története, hagyományai, osztályunk
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak
tanulásánál?
Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása
közben felkeltette az érdeklődésemet
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Rövid történet, mese, vers, dal írása német nyelven
Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása
Társasjáték készítése és játszása - fókuszban egy-egy
tantárgy

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben

170

170

35

35

73

73

45

45

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Összes óraszám:

Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvtudás, nyelvek
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos
alkalmazása
Kedvenc német nyelvű videóm
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal
Iskolák jellemzői, napirend
Tipikus ház, lakás
Mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Nyaralási szokások
Időjárás
A DACHL országok tájegységei, országrészei
A DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Aktuális hírek feldolgozása
Képaláírások megfogalmazása
Időjárás-jelentés német nyelven
Egy sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres
emberrel
Talkshow aktuális témában
Unterhaltung
Német nyelvű szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, film, társasjáték)
Német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
Saját szórakozási szokások
Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül
Kedvenc kulturális élmény
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban, az oktatásban és a munka világában
Számítógép, internet, az internet veszélyei
Szociális háló az interneten, az internet jövője
A közösségi média előnyei és hátrányai
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

33

33

75

75

38

38

53

53

35

35

55

55

612

612

A tanuló az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
eredményei a cik- folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
lus végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 7. évfolyam végére elérje a KER szerinti A2 szintet.
Német nyelvi funkciók a 7. évfolyamos NYEK-re (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Guten Abend!
Tschüss! Auf Wiedersehen!)
köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.)
megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)
bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.)
információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 10. Wo wohnst du? Ich wohne in … Woher kommst du? Ich komme
aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?)
hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Sehr gut. Gut. Nicht so gut.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.)
jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Alles Gute! Viel Spaß!)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr.)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegben, pl. baráti levélben és e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva!
Hallo Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße)
véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buch gut? Ja, sehr gut.)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist toll. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde ich toll.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist meine Mutter. Das ist schön.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.)
nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?)
alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.)
betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm hier bitte. Lies den Text.)
kívánság kifejezése (Ich möchte…)
információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?)
véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.)
egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das stimmt nicht.)
akarat kifejezése (Ich will.)
képesség kifejezése (Ich kann.)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen
Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja,
gerne. Nein, danke.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.)
Német nyelvi elemek, struktúrák a 7. évfolyamra NYEK (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?)

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: Präsens (Ich tanze gern. Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék
(Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős igék (Er liest das Märchen vor. Die Schüler
machen das Buch auf.),
felszólító mód Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!)
birtoklás: haben, birtokos névmás E/1-ben és E/2-ben (mein/meine, dein/deine)
mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein
Stück Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in)
kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), időpontok - Wann? (am
Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, ich)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. Ich habe gestern
viel geschlafen.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich fahren.)
birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)
felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.)
melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten.
minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein
interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in, auf, vor, hinter,
neben)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (nächste Woche, letzte Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr,
gegen 8 Uhr)
modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann
tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen.)
esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte
der Schüler sind sehr interessant.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb,
so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló elemek a szövegben (das,
dieser, der/die/das, daran, damit)

TÖRTÉNELEM
Évfolyam: 7. ny
Képzési típus: 6 évfolyamos gimnázium nyelvi előkészítő évfolyam
Választott kerettanterv: Kerettanterv a 6 évfolyamos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára –Történelem
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a gimnázium 7. évfolyamán, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7. ny évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évf.

Helyi tanterv heti óraszáma:

7. évf.

1

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

Javasolt óraszám

Órakeret a helyi tantervben

Ismétlés, felzárkóztatás

5

A modern kor születése

13

Az első világháború

16

Összesen:

34

DIGITÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 7. ny
Képzési típus: hatosztályos gimnázium nyelvi előkészítő évfolyama, A osztály
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik nyelvi évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. Ny: 3x34= 102 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. ny évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

7. ny évfolyam

3

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a helyi
tantervben

Az informatikai eszközök használata
1.
2.

3.
Összes óraszám:

Az operációs rendszer alapműveleteinek megismerése (Számítógépes alapismeretek)
Alkalmazói ismeretek
Multimédiás dokumentumok előállítása
(Prezentációkészítés; Szövegszerkesztés)
Infokommunikáció (Online alapismeretek)

24

58
20
102

OSZTÁLYFŐNÖKI
Évfolyam: 7. Ny évfolyam
Képzési típus: nyelvi előkészítő évfolyam
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a 7. Ny évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7.Ny évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7.Ny évf.

0

A helyi tanterv heti óraszáma:

7. Ny évf.

1

Tematikai egységek az 7. Ny évfolyamon:
Tematikai egység
sorszáma
Tematikai egység

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv helyi tanszerint
tervben

1.

Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend Adatok,
ismerkedés, órarend

3

2.

Önismeret, identitás, család A serdülőkor nehézségei

3.

Közösségépítés, konfliktuskezelés

4.

A tanulás feltételei, tanulási stílusok, módszerek /digitális
tanulás

4

5.

Egészséges életmód, drog és egyéb függőségek, prevenció - EVP

4

6.

Környezettudatos életmód

7.

Kommunikáció. Médiafogyasztás és használat

4

9.

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

3

10.

Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszak
értékelése

4

Összes óra

34

4
4

4

7-8. évfolyam
MAGYAR NYELV ÉS 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 2020/2021. tanévben a 7.b osztályban, a2021/2022. tanévben a 7.a osztályban, majd ezt követően felmenő
rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 136 óra
Ebből törzsanyag (az össz óraszám 80%-a): 108 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max. 20%-a): 28 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

2

8. évfolyam

2

4

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

Órakeret a
helyi tantervben
80%+20%

1.

Korok és portrék: A középkor

3

3

Korok és portrék: Reneszánsz, humanizmus, reformáció

11

11

Korok és portrék: Irodalmunk a 17-18. században

4

4+1

4.

Korok és portrék: Klasszicizmus és romantika

32

32

5.

Magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény

3

3+3

6.

Szórakoztató irodalom

1

1+2

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

0

0+8

2.
3.

Összesen

54+
14=
68

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret
a helyi
tantervben
80%+20%

1.

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében – Líra
a 20. század első felének magyar irodalmában

14

14

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében –
Epika a 20. század első felének magyar irodalmában
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében –
Trianon a magyar irodalomban

11

11

2

2

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század második felében Líra a 20. század második felének magyar irodalmában
Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében Epika a 20. század második felének magyar irodalmában

12

12

4

4

2

2

6

6

8

Kárpát-medencei irodalmunk a 20. század első felében Dráma a 20. század második felének magyar irodalmában
A 20. századi történelem a magyar irodalomban (világháborúk, holokauszt, romaholokauszt, a kommunista diktatúra
áldozatai, 1956)
Szórakoztató irodalom

2

2+
2

9.

Magyar vagy világirodalmi fjúsági regény

1

1+
2

0

0+
10

54

54
+1
4=
68

2.

3.
4.

5.
6.
7.

10.
Összesen

Összefoglalás, gyakorlás, ismétlés

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 2020/2021. tanévben a 7.b osztályban, a2021/2022. tanévben a 7.a osztályban, majd ezt
követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 68 óra
Ebből törzsanyag (az össz óraszám 80%-a): 54 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max. 20%-a): 14 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

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

1.

A kommunikáció, a digitális írásbeliség fejlesztése

2.

Mondat a szövegben – egyszerű mondat részei, mellérendelő szószerkezet
A magyar nyelv társadalmi és földrajzi változatai, szóalkotási módok – játékos feladatokkal
Könyvtárhasználat

3.
4.

Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás, szövegértés, szövegalkotás, helyesírás

5.
Összesen

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

Könyvtárhasználat

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret
a helyi
tantervben
80%+2
0%

5

5

12

12

10

10

0

0+1

0

0+6

27

27+7=34

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi tantervben
80%+20%

2

2

Készüljünk a kompetenciamérésre!

10

10

Szövegértés, szövegalkotás

3

3

Összetett mondat a szövegben

8

8+5

Nyelvtörténet, nyelvrokonság - játékosan

4

4

Összefoglalás, ismétlés, gyakorlás, helyesírás
Összesen

0
27

MATEMATIKA

0+2
27+7=34

Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: gimnázium/A osztály
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – matematika
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 340 óra (5×34 + 5×34 óra)
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

Összesen: 6

A helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

5

8. évfolyam

5

Összesen: 10

Tematikai egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egy- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
ség/ Fejlesztési
cél sorszáma
1.
Halmazok, számhalmazok
2.
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
3.
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
4.
Arányosság, százalékszámítás
5.
Szöveges feladatok előkészítése
6.
Szöveges feladatok
7.
A függvény fogalmának előkészítése
8.
Síkbeli alakzatok
9.
Transzformációk, szerkesztések
10.
Térgeometria
11.
Leíró statisztika
12.
Valószínűség-számítás
Összes óraszám:

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben
6/12
10
8/16
14
14/22
23
12/18
20
5/18
10
8/20
13
5/12
8
18/24
30
10/18
16
10/20
16
4/12
6
2/12
4
102
170

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egyTematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
ség/ Fejlesztési
cél sorszáma
1.
Halmazok, számhalmazok
2.
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
3.
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
4.
Arányosság, százalékszámítás
5.
Szöveges feladatok előkészítése
6.
Szöveges feladatok
7.
A függvény fogalmának előkészítése
8.
Síkbeli alakzatok
9.
Transzformációk, szerkesztések
10.
Térgeometria
11.
Leíró statisztika
12.
Valószínűség-számítás
Összes óraszám:

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben
6/12
10
8/16
14
8/22
14
6/18
10
13/18
21
12/20
20
7/12
11
6/24
10
8/18
14
10/20
16
8/12
14
10/12
16
102
170

Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: gimnázium/B osztály
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – matematika
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 272 óra (4×34 + 4×34 óra)
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

8. évfolyam

3

Összesen: 6

A helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

4

8. évfolyam

4

Összesen: 8

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Halmazok, számhalmazok
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
Arányosság, százalékszámítás
Szöveges feladatok előkészítése
Szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűségszámítás

Órakeret a ke- Órakeret a herettantervben lyi tantervben

6
8
11
9
9
10
6
12
9
10
6
6

8
11
15
12
12
13
8
16
12
13
8
8

102

136

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Halmazok, számhalmazok
Matematikai logika, kombinatorika, gráfok
Számelméleti ismeretek, hatvány, négyzetgyök
Arányosság, százalékszámítás
Szöveges feladatok előkészítése
Szöveges feladatok
A függvény fogalmának előkészítése
Síkbeli alakzatok
Transzformációk, szerkesztések
Térgeometria
Leíró statisztika
Valószínűségszámítás

Órakeret a ke- Órakeret a herettantervben lyi tantervben

6
8
11
9
9
10
6
12
9
10
6
6

8
11
15
12
12
13
8
16
12
13
8
8

102

136

ETIKA
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: gimnázium/A osztály és gimnázium/B osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára - etika
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a 7. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 68 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: óra Kerettanterv heti óraszáma:

A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2

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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
2.
3.

Éntudat – Önismeret
Család – Helyem a családban
Társas tudatosság és társas kapcsolatok – Helyem a társas-lelkületi közösségekben

Összesen:

Órakeret a
Órakeret a
helyi tantervkerettantervben
ben
10
12
12
34

10
12
12
34

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
2.
3.
Összesen:

A társas együttélés kulturális gyökerei: Nemzet – helyem
a társadalomban
A természet rendjének megőrzése, a fenntartható jövő
Az európai kultúra emberképe, hatása az egyén értékrendjére

Órakeret a
Órakeret a
helyi tantervkerettantervben
ben
10

10

12

12

12

12

34

34

FÖLDRAJZ
Évfolyam: 7. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika és emelt szintű nyelvi képzés/emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
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 tanterv óraszáma 7. évfolyamon: 51 óra
Kerettanterv heti óraszáma: 1
A helyi tanterv heti óraszám: 1,5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult
választani.
Tematikai egységek a 7. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a
Órakeret a
helyi tantervkerettantervben
ben

1.

Tájékozódás a földrajzi térben

4

4

2.

Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza

5

5

3.

Magyarország földrajza

25

25

4.

A Kárpát-medence térsége

8

8

5.

A földrajzi övezetesség rendszere

8

8

6.

Év végi összefoglalás

0

1

51

51

Összesen:

Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika és emelt szintű nyelvi képzés/emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2021/2022. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 8. évfolyamon: 51 óra
Kerettanterv heti óraszáma: 2
A helyi tanterv heti óraszám: 1,5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult
választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
Órakeret a
helyi tankerettantervtervben
ben

1.

Európa földrajza

22

22

2.

Az Európán kívüli kontinensek földrajza

20

20

3.

Életünk és a gazdaság: a pénz és a munka világa

10

9

52

51

Összesen

BIOLÓGIA
Évfolyam: 7-8. évfolyam/’a’ osztály
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 108 óra
(Kerettanterv: 7. évfolyamon 68 óra, 8. évfolyamon 34 óra,
Helyi tanterv: 7. évfolyamon 54 óra, 8. évfolyamon 54 óra)
Ismétlés, számonkérés órakerete: 6 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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben

1.

Bevezetés a biológiába (NAT: A biológia tudományának
céljai és vizsgálati módszerei)

6

4+0

2.

Az élet legegyszerűbb formái (NAT: Az élet kialakulása
és szerveződése)

12

10+0

3.

Az élővilág fejlődése (NAT: Az élet formái, működése
és fejlődése)

10

8+0

4.

Az élővilág országai (NAT: Az élet formái, működése és
fejlődése)

16

12+0

5.

Bolygónk élővilága (NAT: Életközösségek vizsgálata, Az
élővilág és az ember kapcsolata)

10

8+0

14

12+0

68/102

54+0+0=54

6.

Összes óraszám:

Életközösségek vizsgálata (NAT: Az élővilág és az ember kapcsolata, A fenntarthatóság fogalma, biológiai
összefüggései)

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Az emberi szervezet I. Testkép, testalkat, mozgásképesség
(NAT: Az emberi szervezet felépítése, működése)

5

8+1

2.

Az emberi szervezet II. Anyagforgalom (NAT: Az emberi
szervezet felépítése, működése)

7

10+1

3.

Az emberi szervezet III. Érzékelés, szabályozás (NAT: Az
emberi szervezet felépítése, működése)

8

12+1

4.

Szaporodás, öröklődés, életmód (NAT: Az emberi szervezet felépítése, működése)

6

8+1

8

10+1

34/102

48+6=54

5.
Összes óraszám:

Egészségmegőrzés, elsősegély (NAT: Életmód és egészség)

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben

Évfolyam: 7-8. évfolyam, ’b’ osztály
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 108 óra
(Kerettanterv: 7. évfolyamon 68 óra, 8. évfolyamon 34 óra,
Helyi tanterv: 7. évfolyamon 54 óra, 8. évfolyamon 54 óra)
Ismétlés, számonkérés órakerete: 6 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

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 egységek a 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben

1.

Bevezetés a biológiába (NAT: A biológia tudományának
céljai és vizsgálati módszerei)

6

6

2.

Az élet legegyszerűbb formái (NAT: Az élet kialakulása és
szerveződése)

12

12

3.

Az élővilág fejlődése (NAT: Az élet formái, működése és
fejlődése)

10

10

4.

Az élővilág országai (NAT: Az élet formái, működése és fejlődése)

16

16

5.

Bolygónk élővilága (NAT: Életközösségek vizsgálata, Az
élővilág és az ember kapcsolata)

10

10

6.

Életközösségek vizsgálata (NAT: Az élővilág és az ember
kapcsolata, A fenntarthatóság fogalma, biológiai összefüggései)

14

14

68/102

68+0=68

Összes óraszám:

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben

1.

Az emberi szervezet I. Testkép, testalkat, mozgásképesség
(NAT: Az emberi szervezet felépítése, működése)

5

5+5

2.

Az emberi szervezet II. Anyagforgalom (NAT: Az emberi
szervezet felépítése, működése)

7

7+7

3.

Az emberi szervezet III. Érzékelés, szabályozás (NAT: Az
emberi szervezet felépítése, működése)

8

8+8

4.

Szaporodás, öröklődés, életmód (NAT: Az emberi szervezet felépítése, működése)

6

6+6

8

8+8

34/102

68

5.
Összes óraszám:

Egészségmegőrzés, elsősegély (NAT: Életmód és egészség)

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
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 102 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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.

Bevezetés a fizikába

2.

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben
8/8

8+0

Mozgás közlekedés, és sportolás közben

10/10

10+0

3.

Lendület és egyensúly

10/10

10+0

4.

Az energia

8/8

8+0

5.

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban és a környezetünkben
Környezetünk globális problémái

14/14

14+0

1/6

1+0

51/102

51+0=51

6.
Összes óraszám:

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben

1.

Elektromosság a háztartásban

14/14

10+0

2.

Világítás, fény, optikai eszközök

12/12

12+0

3.

Hullámok

10/10

10+0

4.

Környezetünk globális problémái

5/6

5+0

5.

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata

10/10

10+0

51/102

51+0+0=51

Összes óraszám:

Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 136 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

2

3

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/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a ke- Órakeret a
rettantervben helyi tantervFejlesztési cél sorszáma
ben
1.

Bevezetés a fizikába

8/8

8+2

2.

Mozgás, közlekedés és sportolás közben

10/10

10+5

3.

Lendület és egyensúly

10/10

10+3

4.

Az energia

8/8

8+4

14/14

14+3

1/6

1+0

51/102

51 + 17= 68

5.
6.

Víz, levegő és szilárd anyagok a háztartásban
és a környezetünkben
Környezetünk globális problémái

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése Órakeret a ke- Órakeret a
rettantervben helyi tantervFejlesztési cél sorszáma
ben

1.

Elektromosság a háztartásban

14/14

14+5

2.

Világítás, fény, optikai eszközök

12/12

12+4

3.

Hullámok

10/10

10+6

4.

Környezetünk globális problémái

5/6

5+1

5.

Égi jelenségek megfigyelése és magyarázata

10/10

10+1

51/102

51+17=68

Összes óraszám:

KÉMIA
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 102 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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben

1.

A kísérleti megfigyeléstől a modellalkotásig

12/12

12+0

2.

Az anyagi halmazok

12/12

12+0

3.

Az atomok szerkezete

10/10

10+0

4.

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

17/17

17+0

51/102

51+0=51

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben

1.

Kémiai reakciók

17/17

17+0

2.

Kémia a természetben

15/15

15+0

3.

Kémia a mindennapokban

19/19

19+0

51/102

51+0=51

Összes óraszám:

ANGOL NYELV
Évfolyam: 7.A
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály
Választott kerettanterv: kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2021/2022. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. A évfolyamon: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

7.A évfolyam

3

7. A évfolyam

5

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

I.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature

Órakeret aÓrÓrakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben
30

42

1. Ismerősök (acquaintances), rokonok (family relations)
kb. 6 óra

II.

III.

2. Közvetlen környezet (immediate environment)
kb. 6 óra
3. Parts of the house/ flat, furnishings and appliances
kb. 6 óra
4. Hobbies and social relations
kb. 6 óra
5. Projektmunka egyénileg (PPT készítése képekkel és annak
szóbeli bemutatás)
 családi ünnepek
 lakóhely és környezetének bemutatása
kb. 6 óra
6. National holidays and celebrations: wedding, birthday,
Halloween, Thanksgiving, Christmas, Easter,
kb. 6 óra
7. Különbségek a brit és az amerikai angol között
kb. 6 óra
Public matters
1. A közigazgatás és a szolgáltatások résztvevői (members of
the public sector and civil service) eg. Tourism
kb. 2 óra
2. Éttermek és szállodák, hazai és külföldi nevezettességek
kb. 2 óra
3. Booking a holiday: entrance tickets, forms and brochures
kb. 2 óra
4. Szerepjátékok: utazási irodában
projektmunka csoportban:
 rövid útikönyv készítése
kb. 4 óra
5. National currency: dollars, pounds, euros and forints
kb. 4 óra
Topics concerning classroom activities
1. School staff
kb. 2 óra

6

11,5

14

17

2. Oktatási intézmények (educational institutions)
kb. 2,5 óra
3. Objects used for studying
kb. 3,5 óra
4. Délutáni és tanórán kívüli foglalkozások (afternoon/ extracurricular activities)
kb. 3,5 óra
5. Internetes kutatás
 iskolai szokások/ szabályok országonként
kb. 2,5 óra
6. (Inter)national sports: football, water polo, golf, rugby,
cricket,
 benefits of doing sport activities on a regular basis
 real sports vs. game console
kb. 3 óra
IV.
1.

2.

3.
4.
V.

VI.

VII.

Cross- curricular topics and activities
Társasjáték készítése és játszása- fókuszban egy-egy tantárgy (földrajz, biológia, történelem, művészeti tantárgyak)
kb. 3,5 óra
Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása és értékelése
kb. 4 óra
Célnyelven egy rövid történet írása
kb. 2,5 óra
Calling for help!- (inter)national emergency dials
kb. 3 óra

English and language learning
8. Szótanulási technikák
kb. 3 óra
9. Filmnézés célnyelven
kb. 3,5 óra
10. Közös popzene hallgatás
kb. 2,5 óra
11. Music genres- My kind of music- eltérő zenei ízlések
kb. 4 óra
Intercultural topics
9. Jellegzetes angolszász ünnepek bemutatása: Christmas,
Valentine’s Day
kb. 6 óra
10. Projektmunka- egyéni vagy csoportos
az Egyesült Királyság és Magyarország összehasonlítása
hagyományos és digitális kutatómunka
 tipikus angol ház és lakás- miért más itthon?
 állattartási szokások, kedvenc állatok (cats or dogs?)
kb. 6,5 óra
11. Cultural differences
kb. 6,5 óra
Current topics
10. Szerepjáték:
 interjú készítése egy híres emberrel
kb. 3 óra
11. Egy saját kulturális élmény bemutatása
kb. 3,5 óra
12. In the news- újságcikkek olvasása és annak lényegének
megértése
kb. 6,5 óra

7,5

6,5

13

13

12,5
19

6,5

13

VIII.

IX.

Entertainmnent
11. Dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
kb. 4 óra
12. Egyéni internetes kutatások különböző témákban:
 filmek, színészek, együttesek
kb. 4 óra
13. ’Csoportchat’ – közös online csoport létrehozása, angol
tartalmak feltöltése
kb. 3,5 óra
14. Various forms of Modern Art- installation art
kb. 5,5 óra
Gaining and sharing knowledge
9. Papíralapú vagy IKT- eszközökkel segített írott projektmunkák készítése kooperatív munkaformákban
kb. 4 óra
10. Autentikus szövegek
kb. 2 óra
11. Célnyelvi kiselőadások hagyományos vagy digitális alapú
vizuális eszközök segítségével
kb. 4 óra
12. (Inter)national recipes
kb. 6 óra
13. Money- cash- points, pocket money, credit cards
kb. 6 óra

Összes óraszám

11,5
17

10
22

102

170

Évfolyam: 8. A
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály
Választott kerettanterv: kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. A évfolyamon: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

8. A évfolyam

3

8. A évfolyam

5

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature

I.
3.
4.
5.
8.
a.

9.
−
10.
II.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
7.
8.
9.
10.
11.

IV.
5.
a.
b.
c.
d.

Animals and plants kb. 6 óra
Settlements kb. 6 óra
Nature protection and animal protection kb. 6 óra
Keeping pets kb. 6 óra
csoportos projekt: (plakát készítése): Mit teszünk környezetünk védelme érdekében? lakóhelyünkön, otthonunkban az iskolában városunkban okos eszközökkel kb. 6 óra
Environmental protection
internetes kutatás: környezetszennyezési problémák, időjárás okozta katasztrófák kb. 3 óra
Szerepjáték: interjú kedvenc hősöddel, színészeddel, stb.
kb. 2 óra
Public matters
Cultural events kb. 3 óra
Ways of entertainment kb. 3 óra
Giving directions kb. 3 óra
Services and travelling kb. 3 óra
Kiselőadás, internetes kutatómunka: a célnyelvi országok
rövid bemutatása kb. 3 óra
Topics concerning classroom activities
School festivals, school traditions, school events kb. 4 óra
Social events and keeping traditions kb. 4 óra
School subjects kb. 3,5 óra
Projektmunka: (egyéni vagy csoportos)
a magyar és az angol iskolarendszer főbb különbségei
különleges iskolák Magyarországon és Angliában
iskolánk története, hagyományai, osztályunk kb. 3,5 óra
történet feldolgozása (pl. igaz/hamis’ mondatokkal), történet átalakítása (pl. más személyben, más időben), képleírás, hasonló képeknél a különbség keresése kb. 4 óra
Cross- curricular topics and activities
Egyéni projektmunka:
egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása
közben felkeltette az érdeklődésemet
egy híres tudós élete
egy angol király élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja kb. 7,5

Órakeret Órakeret
a
a hekerettanterv- lyi tantervben
ben
30

35

15

6

11,5

7,5

19

17

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

óra
6. Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása és értékelése b. 5 óra
7. Célnyelven egy rövid történet írása kb. 4,5 óra
English and language learning
12. Language learning techniques kb. 3 óra
13. Filmnézés célnyelven kb. 3,5 óra
14. Közös zenehallgatás, kedvenc videóm kb. 3 óra
15. Egy irodalmi mű feldolgozása, bemutatása kb. 3,5 óra
Intercultural topics
12. Projektmunka:
- mindennapi szokások Angliában és Magyarországon
- ünnepek a családban kb. 6 óra
13. Projektmunka - egyéni vagy csoportos
- angol időjárás – magyar időjárás
- angol/magyar étkezési szokások, tipikus ételek
- híres helyek a két országban kb. 6,5 óra
14. Csoportos játék: Ki tud többet az Amerikai Egyesült Államokról? – alapvető tudnivalók
- rövid dokumentumfilmek megtekintése a célnyelvi országokról kb. 6,5 óra
Current topics
13. Angol nyelvű hírek olvasása kb. 3 óra
14. Angol nyelvű hírek hallgatása kb. 3,5 óra
15. projektmunka: iskolai híradó, időjárásjelentés készítése a
célnyelven kb. 3 óra
16. Szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan
szereplő híres emberrel kb. 3,5 óra
Entertainment
1. Egyéni projektmunka és bemutató: saját szórakozási szokások kb. 4 óra
2. egyéni internetes kutatások különböző témákban kb. 4
óra
3. közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása kb. 3,5 óra
4. Egy választott könnyített olvasmány feldolgozása kb. 5,5
óra
Gaining and sharing knowledge
14. Papíralapú vagy IKT- eszközökkel segített írott projektmunkák készítése kooperatív munkaformákban kb. 5 óra
15. Autentikus szövegek kb. 5 óra
16. célnyelvi kiselőadások hagyományos vagy digitális alapú
vizuális eszközök segítségével kb. 6 óra
17. Internetes kutatómunka: saját, választott témából kb. 6
óra

6,5

12,5

6,5

11,5

10

13

19

13

17

22

Évfolyam: 7.B évfolyam
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály természettudományi orientációval
Választott kerettanterv: Kerettanterv általános iskola 5-8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

5

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

II.

III.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature
1. CSALÁD/ ismerősök, rokonok, családtagok bemutatása, családi események kb: 10 óra
2. OTTHON, berendezési tárgyak, háztartási eszközök kb:
4 óra
3. Nyaralás és utazás kb: 4 óra
4. Hobbik, szabadidős tevékenységek kb: 4 óra
5. Természet, állatok, növények, kedvenc állatom kb: 4
óra
6. Természet, települések kb: 4 óra
7. Természeti jelenségek, időjárás, kedvenc évszakom,
Kb: 5 óra
8. Projektmunka: plakátkészítés, üres lakás berendezése,
mini-prezentációk, internetes kutatás, levél írása, szerepjátékok kb: 5 óra
PUBLIC MATTERS
1. Étkezés / Napi étkezések, kedvenc ételek, egészséges
táplálkozás/ receptek kb: 2 óra
2. Kulturális és közintézmények, éttermek, szállodák Kb:
2 óra
3. Turizmus, hazai és külföldi nevezetességek, idegenvezetés kb: 2 óra
4. városi és vidéki élet helyszínei kb: 2 óra
5. útbaigazítás kb: 2 óra
6. PROJECTMUNKÁK: szerepjátékok (pl: ételrendelés, panasz étteremben), célnyelvi országok rövid bemutatása,
quiz játék hazánkról és a célnyelvi országról kb: 2 óra
TOPICS CONCERNING
CLASSROOM ACTIVITIES
1. Tanteremben használt nyelvezet, utasítások kb: 2 óra
2. Tanteremben, iskolában használt eszközök, kb: 2 óra
3. Oktatási intézmények kb: 3 óra
4. Iskolán kívüli tevékenységek, szabadidős tevékenységek, iskolai kirándulások kb: 3 óra
5. Tantárgyak, kedvenc tantárgy kb: 2 óra
6. Iskolai események, tradíciók kb: 2 óra
7. Nyelviskola, nyelvtanulás kb: 2 óra

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben
30

6

11,5

40

12

19

IV.

V.

8. PROJECTMUNKÁK: internetes kutatás: iskolai szokások
és időbeosztás, szabályok országonként, poszterkészítés:
kedvenc tantárgyam, olvasási verseny/kiejtési verseny,
„use of English”- verseny. kb: 3 óra
CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
1. egy híres brit/amerikai tudós élete kb: 3 óra
2. az angol királyi család (Windsor család története) kb:
3 óra
3. Föld országai, kontinensek, térképhasználat kb: 3 óra
4. Híres építmény/ nevezetesség bemutatása angol
nyelvterületről kb: 2 óra
5. PROJECTMUNKÁK: társasjáték készítése és játszása fókuszban egy-egy tantárgy (pl. földrajz, történelem, biológia, művészeti tantárgyak) kb: 4 óra

7,5

15

6,5

13

INTERCULTURAL TOPICS
1. Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete (brit
és amerikai ünnepek, szokások) kb: 4 óra
2. Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete (Nagy-Britannia és az USA földrajzi jellegzetességei,
időjárása) kb: 4 óra
3. Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven kb: 4 óra
4. A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. kb: 4 óra
5. PROJEKTMUNKÁK: angolszász ünnep osztályban való
megrendezése (pl: Valintine’s Day, Guy Fawkes Day Halloween tökfaragás) Ki tud többet…? vetélkedő (Nagy Britannia, USA, Ausztrália quiz), kb: 6 óra

12,5

22

CURRENT TOPICS
1. Aktuális hírek brit területről és az USA-ból kb: 2 óra
2. Aktuális hazai hírek kb: 2 óra
3. Az online média kb: 3 óra
4. Iskolai hírek kb: 2 óra
5. PROJEKTMUNKÁK: talkshow rendezése, egy saját kulturális élmény bemutatása, egyéni kutatás, csoportos tevékenységek, egyéni-csoportos projektmunka kb: 5 óra

6,5

13

ENTERTAINMENT
1. Szabadidő, szórakozás, mozi, színház, hobbi kb: 4 óra

11,5

21

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING
1. olvasott szövegértés fejlesztése
2. hallott szövegértés fejlesztése
3. íráskészség fejlesztése
4. beszédkészség fejlesztése
5. kiejtés fejlesztése
6. szókincsbővítés
7. tudatos nyelvhasználóvá nevelés

VI.

VII.

VIII.

2. Zenehallgatás, kedvenc együttesem, koncertek kb: 3
óra
3. Vásárlás, öltözködési szokások, ruhadarabok, divat,
vásárlásos párbeszéd kb: 3 óra
4. Sport, kedvenc sportom, sportfelszerelések kb: 3 óra
5. E-mailezés angolul, üzenetek írása kb: 3 óra
6. PROJEKTMUNKÁK:

- egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.)
− dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
− e-mailezés angolul
− közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
− ’csoportchat’ kb: 5 óra
IX.

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
PROJECTMUNKÁK, EGYÉNI KUTATÁS ÉS KISELŐADÁSOK AZ
ELŐZŐ NYOLC TÉMAKÖRBEN
A2-es nyelvvizsga feladatok

10

15

Évfolyam: 8.B évfolyam
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály természettudományi orientációval
Választott kerettanterv: Kerettanterv általános iskola 5-8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2021/2022. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

8. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

8. évfolyam

5

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics and topics concerning immediate
environment and nature

I.

II.

1. CSALÁD/ ismerősök, rokonok, családtagok bemutatása,
családi események, családi kapcsolatok, közvetlen környezet, családfa készítés kb: 10 óra
2. Lakóhely és otthon kb: 4 óra
3. Nyaralás és utazás kb: 3 óra
4. Hobbik, szabadidős tevékenységek kb: 4 óra
5. Társas kapcsolatok kb: 3 óra
6. Természet, állatok, növények, kedvenc állatom kb: 4
óra
7. Természet, települések kb: 3 óra
8. Természetvédelem, állatvédelem, természeti jelenségek, időjárás, kedvenc évszakom, környezetünk fentarthatósága Kb: 4 óra
9. Projectmunka: plakátkészítés, mini-prezentációk, internetes kutatás, levél írása, szerepjátékok kb: 5 óra
PUBLIC MATTERS
1. Étkezés / Napi étkezések, kedvenc ételek, egészséges
táplálkozás/ receptek kb: 2 óra
2. Kulturális és közintézmények, éttermek, szállodák Kb: 1
óra
3. Turizmus, hazai és külföldi nevezetességek, idegenvezetés kb: 2 óra
4. városi és vidéki élet helyszínei kb: 1 óra
5. kulturális események/ szokások kb: 1 óra
6. útbaigazítás kb: 2 óra
7. szolgáltatások, utazás kb: 1
8. PROJECTMUNKÁK: szerepjátékok (pl: ételrendelés, panasz étteremben), célnyelvi országok rövid bemutatása,
vitafórum: a városi és vidéki élet előnyei és hátrányai kb:

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben
30

6

40

12

2 óra
III.

TOPICS CONCERNING
CLASSROOM ACTIVITIES
1. Tanteremben használt nyelvezet, utasítások kb: 2 óra

11,5

19

2. Oktatási intézmények kb: 2 óra
3. Iskolán kívüli tevékenységek, szabadidős tevékenységek, iskolai kirándulások kb: 4 óra
4. Tantárgyak, kedvenc tantárgy kb: 2 óra
5. Iskolai események, tradíciók kb: 2 óra
6. Nyelviskola, nyelvtanulás kb: 2 óra
7. A brit és amerikai iskolarendszer különbségei kb: 2
óra
8. PROJECTMUNKÁK: bemutató: a magyar és angol iskolarendszer főbb különbségei, iskolánk története, hagyományai, internetes kutatás: iskolai szokások és szabályok
országonként, kérdőívkészítés, olvasási verseny/kiejtési
verseny, „use of English”- verseny. kb: 3 óra
IV.

CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
1. egy híres brit/amerikai tudós élete kb: 3 óra

7,5

15

2. az angol királyi család (Windsor család története) kb: 3
óra
3. Föld országai, kontinensek, térképhasználat kb: 2 óra
4. Híres építmény/ nevezetesség bemutatása angol nyelvterületről kb: 2 óra
5. brit, amerikai és magyar vásárlási szokások, kis és nagy
üzletek összehasonlítása kb: 2 óra
6. PROJECTMUNKÁK: prezentációk készítése, quiz, plakátkészítés kb: 3 óra
V.

ENGLISH AND LANGUAGE LEARNING

6,5

13

12,5

22

1. olvasott szövegértés fejlesztése
2. hallott szövegértés fejlesztése
3. íráskészség fejlesztése
4. beszédkészség fejlesztése
5. kiejtés fejlesztése
6. szókincsbővítés
7. tudatos nyelvhasználóvá nevelés
VI.

INTERCULTURAL TOPICS
1. Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete (brit
és amerikai ünnepek, szokások) kb: 4 óra

2. Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete (Nagy-Britannia és az USA földrajzi jellegzetességei,
időjárása) kb: 4 óra
3. Hazai főbb országismereti jellemzők ismerete célnyelven kb: 3 óra
4. Hazai legfontosabb látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven kb: 4 óra
5. A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. kb: 3 óra
6. PROJEKTMUNKÁK: angolszász ünnep osztályban való
megrendezése (pl: Valintine’s Day, Guy Fawkes Day Halloween tökfaragás) Ki tud többet…? vetélkedő (Nagy Britannia, USA, Ausztrália quiz), előadók meghívása célnyelvi
országból.
kb: 4 óra
VII.

CURRENT TOPICS
1. Aktuális hírek brit területről és az USA-ból kb: 2 óra

6,5

13

2. Aktuális hazai hírek kb: 2 óra
3. A nyomtatott sajtó és az online média összehasonlítása kb: 2 óra
4. Iskolai hírek kb: 2 óra
5. PROJEKTMUNKÁK: interjú készítése egy ismert emberrel aktuális témában, talkshow rendezése, egy saját
kulturális élmény bemutatása, egyéni kutatás, csoportos
tevékenységek, egyéni-csoportos projektmunka kb: 5
óra
VIII.

ENTERTAINMENT
1. Szabadidős tevékenységek, szórakozási lehetőségek
kb: 3 óra
2. Zenehallgatás, dalszövegek feldolgozása, kedvenc
együttes bemutatása, koncertek kb: 2 óra
3. Hétvégi kikapcsolódás, parti kb: 2 óra
4. vásárlás, öltözködési szokások, ruhadarabok, divat,
vásárlásos párbeszéd kb: 3 óra
5. sport, kedvenc sportom, sportfelszerelések kb: 3 óra
6. e-mailezés angolul, üzenetek írása kb: 3 óra
7. PROJEKTMUNKÁK:
egyéni internetes kutatások angolul különböző témákban (filmek, színészek, együttesek stb.)
−
dalszövegek feldolgozása, nyelvi érdekességek felfedezése
−
olvasási verseny az osztályon belül

11,5

21

−
angol tinédzser naplóírási minták megismerése, kipróbálása
−
e-mailezés angolul
−
közösen választott dal/képregény/film/könyv órai feldolgozása
−
’csoportchat’ kb: 5 óra
IX.

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
PROJECTMUNKÁK, EGYÉNI KUTATÁS ÉS KISELŐADÁSOK
AZ ELŐZŐ NYOLC TÉMAKÖRBEN
A2-es nyelvvizsga feladatok

10

15

NÉMET NYELV
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2021/2022. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7. évfolyamon: 170 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 óra
A tanterv óraszáma 8. évfolyamon: 170 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 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/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

3.

4.

5.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt
Családtagok, ismerősök, rokonok
Lakóhelyem, közvetlen környezetem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak
Ünnepek
Hobbi, szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, növények, állatok
Természet- és állatvédelem, háziállat tartása
Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen
Lebens
Kulturális intézmények, szolgáltatások, turizmus
Város és vidék
Szórakozási lehetőségek
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei
Különleges iskolák Magyarországon és Németországban
Iskolánk története, hagyományai, osztályunk
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak
tanulásánál?
Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása
közben felkeltette az érdeklődésemet
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvtudás, nyelvek
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervtervben
ben
30

45

6

20

11

25

8

15

7

10

6.

7.

8.

9.

Összes óraszám:

Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos
alkalmazása
Kedvenc német nyelvű videóm
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal
Iskolák jellemzői, napirend
Tipikus ház, lakás
Mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Nyaralási szokások
Időjárás
A DACHL országok tájegységei, országrészei
A DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Aktuális hírek feldolgozása
Képaláírások megfogalmazása
Időjárás-jelentés
Egy sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres
emberrel
Talkshow aktuális témában
Unterhaltung
Német nyelvű szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, film, társasjáték)
Német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
Saját szórakozási szokások
Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül
Kedvenc kulturális élmény
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

13

20

6

10

11

15

10

10

102

170

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt
Családtagok, ismerősök, rokonok
Lakóhelyem, közvetlen környezetem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak
Ünnepek
Hobbi, szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, növények, állatok
Természet- és állatvédelem, háziállat tartása
Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen
Lebens
Kulturális intézmények, szolgáltatások, turizmus
Város és vidék
Szórakozási lehetőségek
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei
Különleges iskolák Magyarországon és Németországban
Iskolánk története, hagyományai, osztályunk
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak
tanulásánál?
Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása
közben felkeltette az érdeklődésemet
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvtudás, nyelvek
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos
alkalmazása
Kedvenc német nyelvű videóm
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal
Iskolák jellemzői, napirend
Tipikus ház, lakás
Mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Nyaralási szokások
Időjárás
A DACHL országok tájegységei, országrészei
A DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Aktuális hírek feldolgozása
Képaláírások megfogalmazása

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
30

45

6

20

12

25

7

15

6

10

12

20

7

10

8.

9.

Összes óraszám:

Időjárás-jelentés
Egy sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres
emberrel
Talkshow aktuális témában
Unterhaltung
Német nyelvű szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, film, társasjáték)
Német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
Saját szórakozási szokások
Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül
Kedvenc kulturális élmény
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

12

15

10

10

102

170

A tanuló az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
eredményei a az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
ciklus végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER szerinti A2+ szintet.
Német nyelvi funkciók a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?)
véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.)
egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das stimmt nicht.)
akarat kifejezése (Ich will.)
képesség kifejezése (Ich kann.)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen
Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja,
gerne. Nein, danke.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.)
Német nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. Ich habe gestern
viel geschlafen.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich fahren.)
birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)
felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.)
melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten.
minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein
interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in, auf, vor, hinter,
neben)

időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (nächste Woche, letzte Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr,
gegen 8 Uhr)
modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann
tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen.)
esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte
der Schüler sind sehr interessant.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb,
so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló elemek a szövegben (das,
dieser, der/die/das, daran, damit)

Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskolák 5-8. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7. évfolyamon: 170 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 óra
A tanterv óraszáma 8. évfolyamon: 170 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 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/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt
Családtagok, ismerősök, rokonok
Lakóhelyem, közvetlen környezetem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak
Ünnepek
Hobbi, szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, növények, állatok
Természet- és állatvédelem, háziállat tartása
Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen
Lebens
Kulturális intézmények, szolgáltatások, turizmus
Város és vidék
Szórakozási lehetőségek
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei
Különleges iskolák Magyarországon és Németországban
Iskolánk története, hagyományai, osztályunk
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak
tanulásánál?
Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása
közben felkeltette az érdeklődésemet
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvtudás, nyelvek
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos
alkalmazása
Kedvenc német nyelvű videóm
Interkulturelle und landeskundliche Themen

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
30

45

6

20

11

25

8

15

7

10

13

20

7.

8.

9.

A DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal
Iskolák jellemzői, napirend
Tipikus ház, lakás
Mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Nyaralási szokások
Időjárás
A DACHL országok tájegységei, országrészei
A DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Aktuális hírek feldolgozása
Képaláírások megfogalmazása
Időjárás-jelentés
Egy sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres
emberrel
Talkshow aktuális témában
Unterhaltung
Német nyelvű szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, film, társasjáték)
Német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
Saját szórakozási szokások
Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül
Kedvenc kulturális élmény
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

Összes óraszám:

6

10

11

15

10

10

102

170

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

1.

2.

3.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Themen und Situationen im persönlichen Bereich und im
Bereich der unmittelbaren Umgebung und Umwelt
Családtagok, ismerősök, rokonok
Lakóhelyem, közvetlen környezetem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak
Ünnepek
Hobbi, szociális kapcsolatok
A természet, természeti jelenségek, növények, állatok
Természet- és állatvédelem, háziállat tartása
Themen und Situationen im Bereich des öffentlichen
Lebens
Kulturális intézmények, szolgáltatások, turizmus
Város és vidék
Szórakozási lehetőségek
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
30

45

6

20

12

25

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Összes óraszám:

Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a német iskolarendszer főbb különbségei
Különleges iskolák Magyarországon és Németországban
Iskolánk története, hagyományai, osztályunk
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Hogyan tudom alkalmazni nyelvtudásomat más tárgyak
tanulásánál?
Egy szabadon választott téma, mely más tárgy tanulása
közben felkeltette az érdeklődésemet
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvtudás, nyelvek
A célnyelvre jellemző standardhoz közelítő kiejtés használata
A célnyelvi betű- és jelkészlet következetes alkalmazása
Tanult nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos
alkalmazása
Kedvenc német nyelvű videóm
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A DACHL országok megismerése és összehasonlítása hazánkkal
Iskolák jellemzői, napirend
Tipikus ház, lakás
Mindennapi szokások
Családon belüli szerepek és feladatmegosztás
Ünnepek a családban
Viselkedésbeli különbségek (pl. üdvözlés)
Állattartási szokások, kedvenc állatok
Nyaralási szokások
Időjárás
A DACHL országok tájegységei, országrészei
A DACHL országok étkezési szokásai, tipikus ételek
Híres helyek a közvetlen lakókörnyezetben
Aktuelle Themen
Aktuális hírek feldolgozása
Képaláírások megfogalmazása
Időjárás-jelentés
Egy sportesemény megtekintése a német nyelvű
híradóban
Interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres
emberrel
Talkshow aktuális témában
Unterhaltung
Német nyelvű szórakoztató tartalmak megismerése (irodalom, film, társasjáték)
Német nyelvű szövegek felhasználása szórakozás és játékos nyelvtanulás céljára
Saját szórakozási szokások
Szórakozási szokások a tanulócsoporton belül
Kedvenc kulturális élmény
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

7

15

6

10

12

20

7

10

12

15

10

10

102

170

A tanuló az adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt
az adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
eredményei a
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
ciklus végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 8. évfolyam végére elérje a KER
szerinti A2 szintet.
Német nyelvi funkciók a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Wo finde ich einen Supermarkt?)
véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.)
egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das stimmt nicht.)
akarat kifejezése (Ich will.)
képesség kifejezése (Ich kann.)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, ich kann nicht. Einen
Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne.
Nein, danke.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.)
Német nyelvi elemek, struktúrák a 7-8. évfolyamra (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. Ich habe gestern
viel geschlafen.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich fahren.)
birtoklás: haben, birtokos névmás (mein/meine, dein/deine, sein/seine, ihr/ihre), gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)
felszólító mód: Imperativ (Steh auf. Setzt euch. Nehmen Sie Platz.)
melléknévfokozás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse schreibt Lara am schönsten.
minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes Buch. Ich finde das Buch interessant.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in, auf, vor, hinter, neben)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, täglich, wöchentlich, monatlich,
jährlich, jeden Tag), időpontok - Wann? (nächste Woche, letzte Woche, von … bis) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr)
modalitás: möchten, mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich möchte ein Eis. Magst du tanzen? Ich kann
tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen.)
esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. Ich helfe dir. Die Texte
der Schüler sind sehr interessant.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, aber, weil, deshalb, so)
és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló elemek a szövegben (das, dieser, der/die/das, daran, damit)

ÉNEK-ZENE
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 7-8. évfolyama számára – ének-zene
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 68 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 Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

1.

Zeneművek/ Énekes anyag

14

14

2.

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

12

12

3.

Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés

3

3

4.

Ismeretek - Hallásfejlesztés

3

3

5.

Ismeretek – Zenei írás, olvasás

2

2

34

34

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben

1.

Zeneművek/ Énekes anyag

14

14

2.

Zeneművek/Zenehallgatási anyag

12

12

3.

Zenei ismeretek / - Ritmikai fejlesztés

3

3

4.

Ismeretek - Hallásfejlesztés

3

3

5.

Ismeretek – Zenei írás, olvasás

2

2

34

34

Összes óraszám

VIZUÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 7.-8. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű/emelt óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyama számára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 2020/2021-es tanévben az 7. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 34 óra
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
7. évfolyam
1
8. évfolyam
1
Helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

2
2

A témakörök áttekintő táblázata: 7. évfolyam
kerettanterv óraszáma

helyi
tanterv
óraszáma

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok

5

5

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió

5

5

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei

4

4

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei

4

4

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete

6

6

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat

5

5

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció

5

5

Összes óraszám:

34

34

kerettanterv óraszáma

helyi
tanterv
óraszáma

Vizuális művészeti jelenségek – Alkotások, stílusok

5

5

Vizuális művészeti jelenségek – Személyes vizuális tapasztalat és reflexió

5

5

Médiumok sajátosságai – Médiumok jellemző kifejezőeszközei

4

4

Időbeli és térbeli viszonyok – Tér és idő vizuális megjelenítésének lehetőségei

4

4

Vizuális információ és befolyásolás – Kép és szöveg üzenete

6

6

Környezet: Technológia és hagyomány – Hagyomány, design, divat

5

5

Környezet: Technológia és hagyomány – Tárgyak, terek, funkció

5

5

Összes óraszám:

34

34

Témakör neve

A témakörök áttekintő táblázata: 8. évfolyam

Témakör neve

TECHNIKA ÉS TERVEZÉS
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 az általános iskolák 5-8. évfolyama számára,
MODUL „A”: Épített környezet – tárgyalkotás technológiái
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben az hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7-8. évfolyamon: 34+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 az 7. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben

1.

A települések közműellátása, a legfontosabb
közművek, közszolgáltatások

6/6

6+0

2.

Korszerű, egészséges lakás és lakókörnyezet

8/8

8+0

3.

Az egészséges település

6/6

6+0

4.

Közlekedés, közlekedési rendszerek

6/6

6+0

5.

Komplex modellezési feladat

8/8

8+0

34/34

34+0

Összes óraszám:

DIGITÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 7-8.
Képzési típus: emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve; kerettanterv az általános
iskola 5–8. évfolyama számára
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik nyelvi évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. A – 8. A évfolyamon: 1x34+ 1x34= 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
7.A évfolyam
1
8. A évfolyam
1
Összesen: 2

A helyi tanterv heti óraszáma:

7.A évfolyam

1

8. A évfolyam

1

Összesen: 2

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata

Órakeret a kerettantervben
7-8

Órakeret a helyi
tantervben

15
4
8
8
6
6
12
5
4
68

7
2
4
4
3
3
6
3
2
34

Órakeret a kerettantervben
7-8

Órakeret a helyi
tantervben
8.

15
4
8
8
6
6
12
5
4
68

8
2
4
4
3
3
6
2
2

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése (Webszerkesztés)
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata

34

Évfolyam: 7 - 8.
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv az általános iskola 5–8. évfolyama számára – digitális kultúra
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 7-8. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8 évfolyam

1

Összesen:2

A helyi tanterv heti óraszáma:

7. évfolyam

1

8. évfolyam

1

Összesen: 2

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata

Órakeret a kerettantervben
7-8.

Órakeret a helyi
tantervben
7.

15
4
8
8
6
6
12
5
4
68

7
2
4

34

Órakeret a kerettantervben
7-8

Órakeret a helyi
tantervben
8.

15
4
8
8
6
6
12
5
4
68

8
2
4
4
3
3
6
2
2

4
3
3
6
3
2

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Összes óraszám:

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Algoritmizálás és blokkprogramozás
Online kommunikáció
Robotika
Szövegszerkesztés
Bemutatókészítés
Multimédiás elemek készítése
Táblázatkezelés
Az információs társadalom, e-Világ
A digitális eszközök használata

34

TESTNEVELÉS
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 az általános iskola 5-8. évfolyamára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 7. évfolyamon: 170 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 sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Gimnasztika és rendgyakorlatok-prevenció, relaxáció

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi tantervben

36

18

46

23

46

23

- Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő gyakorlatok tervezett, rendszeres végzése.
- Egyszerű relaxációs gyakorlatok megnevezése, bemutatása
- Korrekciós gyakorlatok tudatos beépítése a mindennapi
sporttevékenységekbe. A terhelések után végzett nyújtó hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok összeállítása
tanári segítséggel.
A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében
a pozitív megküzdési stratégiák tanári segítséggel történő alkalmazása.
2.

Atlétika jellegű feladatmegoldások
-A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését,
megtartását elősegítő intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés).
-Rajttechnikák készségszintű használata.
-Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő
külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.

3.

Torna jellegű feladatmegoldások
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.

-A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a
torna jellegű feladatmegoldások szempontjából fontos motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés)
további fejlesztése.
A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése
4.

Sportjátékok

70

35

34

17

40

20

32

16

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.
- Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása
A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett.
-Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és
magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
5.

Testnevelési és népi játékok
A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása.
-Egészséges versenyszellem kialakítása.

6.

Önvédelmi és küzdősportok
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.
- A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása.
A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának elsajátítása.
- A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate, ökölvívás, dzsúdó) történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése.

7.

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő
hatásának, szerepének tudatosítása
Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek megértése.
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű
elsajátítása (korcsolyázás)
Úszás
- Úszás helyes technikával az elsajátított egy (vagy több)
úszásnemben.
- Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, jelentős külföldi
és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése

8.

Összes óraszám:

36

18

340

170

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 az általános iskola 5-8. évfolyamára – testnevelés és sport
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 8. évfolyamon: 170 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
sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Gimnasztika és rendgyakorlatok-prevenció, relaxáció

1.

2.

- Biomechanikailag helyes testtartás kialakítását elősegítő
gyakorlatok tervezett, rendszeres végzése.
- Egyszerű relaxációs gyakorlatok megnevezése, bemutatása
- Korrekciós gyakorlatok tudatos beépítése a mindennapi
sporttevékenységekbe. A terhelések után végzett nyújtó
hatású gyakorlatok jelentőségének ismerete, azok összeállítása tanári segítséggel.
A mindennapi stressz fogalmi keretrendszerének ismeretében a pozitív megküzdési stratégiák tanári segítséggel
történő alkalmazása.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások

Órakeret a kerettantervben

36

46

Órakeret a
helyi
tantervben
18

23

-A tartós futás egészségmegőrző, ideális testtömeg elérését, megtartását elősegítő intenzitászónájának megismerése, ellenőrzése (pulzusmérés).
-Rajttechnikák készségszintű használata.
-Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak, kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
3.

4.

5.

Torna jellegű feladatmegoldások

46

23

A torna jellegű 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.
A téri tájékozódó képesség és egyensúlyérzék, valamint a
torna jellegű feladatmegoldások szempontjából fontos
motorikus képességek (erő, ízületi mozgékonyság, izomérzékelés) további fejlesztése.
A női és férfitorna meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Sportjátékok

70

35

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.
- Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai és alaptaktikai elemeinek, szabályainak készségszintű
elsajátítása, alkalmazása
A folyamatos csapatjáték kialakítása az adott sportág versenyszabályai mellett.
-Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Testnevelési és népi játékok

34

17

40

20

. A testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak
tudatosítása, következetes betartása.
-Egészséges versenyszellem kialakítása.
6.

Önvédelmi és küzdősportok
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.
- A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak
következetes betartása.
A jogszerű önvédelem fogalmi keretrendszerének, lehetőségeinek, jogi szabályozásának elsajátítása.
- A tradicionális magyar küzdősportok (birkózás, karate,
ökölvívás, dzsúdó) történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak
szabályrendszerének átismétlése.

Alternatív környezetben űzhető mozgásformák

7.

8.

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő
hatásának, szerepének tudatosítása
Az időjárás, az öltözködés, a sporttáplálkozás és a sporttevékenység összefüggéseinek megértése.
Téli és nyári rekreációs sportok megismerése, készségszintű elsajátítása (korcsolyázás)
Úszás

32

36

16

18

- Úszás helyes technikával az elsajátított egy (vagy több)
úszásnemben.
- Az úszás és a vízilabda sportágtörténetének, jelentős külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése
Összes óraszám:

340

170

TÖRTÉNELEM
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: 6 évfolyamos gimnázium
Választott kerettanterv: Kerettanterv a 6 évfolyamos gimnáziumok 7-12. évfolyama számára –Történelem
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a gimnázium 7. évfolyamán, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 136 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évf.

2

8. évf.

2

Helyi tanterv heti óraszáma:

7. évf.

2

8. évf.

2

A tantervben választható formában

megjelölt

ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
A 7–8. évfolyamon a történelem tantárgy alapóraszáma: 136 óra. A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére 7-8.
évfolyamon: 10 óra
Tematikai egységek az 7. évfolyamon:

Témakör

Javasolt óraszám

Órakeret a helyi
tantervben

A modern kor születése

7

7

Az első világháború

10

10

A két világháború között

12

12

A második világháború és következményei

13

13

A kommunista diktatúra Magyarországon

14

14

Magyarország és a magyarok az ezredfordulón

12

12

Összesen:

68

68

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
Témakör

Javasolt óraszám

Órakeret a helyi
tantervben

Civilizáció és államszervezet az ókorban

15

15

Vallások az ókorban

7

7

Hódító birodalmak

6

6

A középkori Európa

14

14

A magyar nép eredete és az Árpád-kor

16

16

Mélységelvű téma 1 : Géza és Szent István

5

5

Mélységelvű téma 2: Aranybulla, tatárjárás

5

5

Összes óraszám:

68

68

ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK
Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: 6 évfolyamos gimnázium
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára –Állampolgári ismeretek
Bevezetése: a 2021/2022. tanévben a nyolcadik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 8. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

8. évf.

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

8. évf.

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 8. évfolyamon:

Tematikai egység

Órakeret a ke- Órakeret a herettanterv sze- lyi tantervben
rint

Család; a családi szocializáció jellemzői, a hagyományos családmodell

4

A család gazdálkodása és pénzügyei

3

Településünk, lakóhelyünk megismerése

6

Nemzet, nemzetiség; a haza iránti kötelezettségeink

6

A magyar állam alapvető intézményei, az állam szerepe a gazdaságban

5

Mindennapi ügyintézés; felkészülés a felnőttkori szerepekre, feladatokra

4

A fogyasztóvédelem alapjai

3

A nagy ellátórendszerek: köznevelés, egészségügy és szociális ellátás

3

Összesen:

34

4
3
6
6
5
4
3
3
34

DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ
Évfolyam: 8. évfolyam
Képzési típus: 6 évfolyamos gimnázium
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – Dráma és színház
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

8. évfolyam

1

8. évfolyam

1

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár
jogosult választani.
Tematikai egységek a 8. évfolyamon:
A témakörök áttekintő táblázata:
Témakör neve
Szabályjátékok, népi játékok
Dramatikus játékok (szöveggel, hanggal, bábbal, zenével,
mozgással, tánccal)
Rögtönzés
Saját történetek feldolgozása
Műalkotások feldolgozása
Dramaturgiai alapfogalmak
A színház kifejezőeszközei (szöveg, hang, báb, zene, mozgás,
tánc)
Színházi műfajok, stílusok
Színházi előadás megtekintése
Összes óraszám:

Órakeret a keret
tantervben
7
4

Órakeret a helyi
tantervben
7
4

5
5
3
3
2

5
5
3
3
2

2
3
34

2
3
34

OSZTÁLYFŐNÖKI
Évfolyam: 7-8. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2020/2021. tanévben a 7. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 7-8. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

7. évf.

1

8. évf.

1

7. évf.

1

8. évf.

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

Tematikai egységek az 7. évfolyamon:

Tematikai
egység
sorszáma

Tematikai egység

Órakeret Órakeret
a kereta helyi
tanterv tantervszerint
ben

2.

Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend Adatok,
ismerkedés, órarend
Önismeret, identitás, család. A serdülőkor nehézségei

3.

Közösségépítés, konfliktuskezelés

4.

6.

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

7.

Kommunikáció. Médiafogyasztás és használat

3

8.

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

3

9.

Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszak
értékelése

4

Összes óra

34

1.

5.

3
4
4
5
4
4

Tematikai egységek a 8. évfolyamon:

Tematikai egyTematikai egység
ség sorszáma

Órakeret Órakeret
a keret- a helyi
tanterv tantervszerint
ben

4.

Tűz-és balesetvédelmi oktatás. Adatok, órarend,
házirend.
Helyem a családban, az osztályban, az iskolában. Pozitív énkép, pozitív szemlélet.
Kommunikációs technikák. Médiafogyasztás és használat
Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési technikák

5.

Egészséges életmód, drog prevenció - EVP

6.

Környezettudatos életmód

7.

A tanulás feltételei, tanulási stílusok, módszerek. „Az
egész életen át tartó tanulás” fogalma. Digitális
tanulás

5

8.

Ünnepek, megemlékezések, hagyományok

3

9.

Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszak
értékelése

4

Összes óra

34

1.
2.
3.

3
4
3
4
4
4

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 2023/2024. tanévben a hetedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon : 238 óra
Ebbõl törzsanyag ( az összóraszám 80 %-a): 190 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max.: 20 %-a): 48 óra
Magyar nyelv:
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

Irodalom:
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

2

A helyi tanterv heti óraszáma

10. évfolyam

3

10. évfolyam

3

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a ke- Órakeret a herettantervben lyi tantervben
80+20%

Kommunikáció – fogalma, eszközei, típusai, zavarai; digitális
kommunikáció
I.
A nyelvi rendszer, a nyelv szerkezeti jellemzői, a nyelvi
elemzés, a magyar és az idegen nyelvek

3.

11

11

18

18

0

5

Szövegértés, szövegalkotás, helyesírás
Összes óraszám:
Tematikai egységek a 9. évfolyamon irodalomból

29+5=34

Tematikai egység/ Fejlesztési
cél sorszáma

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a ke- Órakeret a herettantervben lyi tantervben
80+20%

Bevezetés az irodalomba – művészet, irodalom

4

4

Az irodalom ősi formái. Mágia, mítosz, mitológia
 Az ősi magyar hitvilág
 A görög mitológia
 Babiloni teremtésmítosz
A görög irodalom
 Az epika születése
 A görög líra, az időmértékes verselés
 A görög dráma
A római irodalom

8

8

11

11+3

4

4

12

12+2

11

11

4

4+3

A Biblia mint kulturális kód
 Az Ószövetség
 Az Újszövetség
 Társművészetek: filmfeldolgozás
A középkor irodalma
 Egyházi irodalom
 Lovagi és udvari irodalom
 Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
 A középkor világi irodalma
A reneszánsz irodalma
 A humanista irodalom (4 óra)
 Társművészetek: filmfeldolgozás,
Ismétlés, számonkérés, felzárkóztatás, elmélyítés, a kerettanterv
helyi kiegészítése

6

Összes óraszám:
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél sorszáma

54+14=68
Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a ke- Órakeret a herettantervben lyi tantervben
80+20%

1.

A szöveg fogalma, típusai; a szövegkohézió, a szövegkompozíció;
szövegfajták; szövegértés, szövegalkotás

13

13+1

2.

Stilisztika – stílusrétegek, stílushatás, stíluseszközök, szóképek,
alakzatok

12

12+1

3.

Ismétlés, számonkérés, felzárkóztatás, elmélyítés, tehetséggondozás, a kerettanterv helyi kiegészítése

7

5+2

Összes óraszám

Tematikai egységek a 10. évfolyamon irodalomból

34

Tematikai
egységek a
10. évfolyamon
magyar
nyelvből:

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

Órakeret a Órakeret a hekerettanterv- lyi tantervben
ben
80+20%

A reneszánsz irodalma
A reformáció vallásos irodalma, az anyanyelvű kultúra születése,
hatása az irodalomra, a magyar nemzeti tudatra (2 óra)
A reformáció világi irodalma (2 óra)
Líra a reformáció korában (4 óra)
Dráma a reformáció korában (4 óra)
A barokk és a rokokó irodalma

12

12

7

7

Az európai felvilágosodás

9

9

8

8

11

11

5.

A felvilágosodás korának magyar irodalma: rokokó, klasszicizmus
és szentimentalizmus
Kazinczy Ferenc
Portré: Csokonai Vitéz Mihály
Klasszicizmus és kora romantika a magyar irodalomban
Portré: Berzsenyi Dániel
Portré: Kölcsey Ferenc
Színház és drámatörténet: Katona József: Bánk bán
A romantika irodalma (angol, német, francia, orosz, lengyel)

9

9

6.

Életmű: Vörösmarty Mihály

8

8+2

4.

Életmű: Petőfi Sándor

10

10+2

5.

Életmű: Jókai Mór

7

7

6.

Ismétlés, számonkérés, színházlátogatás, a kerettanterv helyi kiegészítése

17

17

2.

3.

4.

Összes óraszám:

98+4=102

ANGOL NYELV
Évfolyam: 9.
Képzési típus: Emelt szintű nyelvi osztály
Választott kerettanterv: Angol, mint első idegen nyelv tantárgy
Bevezetése: a 2023/2024. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

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

IV.

II.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personaltopics
1. Family relations/ családi események:
-szűkebb/tágabb család
-családi kapcsolatok
-híres emberek
-családi ünnepek
2. Lifestyle/életmód:
-közvetlen- és tágabb környezet
-szabadidő eltöltésének helyszínei
-ház részei, berendezési tárgyak
- ruhák és kiegészítők
- hobbik, szabadidős tevékenységek
-egészség, gyakori betegségek
-nyaralás és utazás
3. People and society
-oktatás/iskola
-kapcsolatok
-személyes élethez tartozó információk átadása
Javasolt tevékenységek:
-projektek:érdekes történetek a múltból/jövőképem
-mini-prezentációk: iskolatípusok
-internetes kutatás,
-levél írása,
-szerepjátékok: pl.ruházati boltban
-közvélemény-kutatás: hobbik, érdeklődési körök
Environment and nature
1. Animals, plants and nature/
Állatok,növények és természet
2. Place of living/lakóhely
-otthon leírása
3. Environment/környezet
-katasztrófák
-természetvédelem
- állatok védelme
-állattartás
-természeti jelenségek

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi tantervben

20

30

10

15

III.

IV.

V.

-időjárás, éghajlat, évszakok
-környezeti- és természeti tématartományhoz tartozó információ átadása, interakció
Javasolt tevékenységek:
-Internetes kutatás: pl. veszélyeztetett fajok
-vitafórum: pl. szelektív hulladékgyűjtés fontossága
-angol nyelvű természetfilmek megtekintése
-prezentáció: veszélyben a Földünk
School and education
1. Schools/ iskolák:
-az iskolaépület részei
-oktatási-tanulási célra használt eszközök-a magyar és a
brit oktatási rendszertársasági események
-tantárgyak
-tudás/ismeret
Javasolt tevékenységek:
-egyéni kutatás és képes beszámoló:.pl. egy magyar és brit
iskolatípus bemutatása
-csoportmunka/project: az ideális iskola jellemzői
-internetes kutatómunka: érdekes iskolák a célnyelvi országokban
-íráskészség fejlesztése: pl. panaszkodó e-mail írása angliai
barátnak a szigorú házirendről
Holidays, travelling, tourism
1. Holidays/nyaralás
- utazás Magyarországon és külföldön
- városnézés, társasutazás, egyéni utazás
2. Travelling/utazás
-utazás során használt dokumentumok
- jegyek
-közlekedési eszközök
3. Toursim/turizmus:
-turisták
-szállás típusok
- célállomások
-nevezetességek, látványosságok
-a turizmus és az utazás és turizmus téma tartartományához tartozó egyszerű imformációk átadása, interakció
Javasolttevékenységek:
-internetes kutatás: pl. érdekes, szokatlan szállások,
-játék: pl. találd ki, melyik nevezetességről beszélek.
-szituációs játék: pl. szállásfoglalás, bejelentkezés
-levél: pl. panaszlevél írása nem megfelelő szállásról
Public matters and entertainment
1. Public matters/Közélet:
-a közéleti szféra fontos szereplői
- kulturális intézmények, éttermek, szállodák
2. Entertainment/Szórakozás:
- a szórakozás különböző fajtái
-szolgáltatások
-információk kérése, adása
-útbaigazítás, nevezetességek
-szabadidős tevékenységek, hobbik
-művészeti és kulturális események
-sportesemények, rendezvények
- könyvek
-a média világa

5

10

7

10

10

20

- a közéleti téma tartartományához tartozó egyszerű információk átadása, interakció
Javasolt tevékenységek:
-íráskészség fejlesztése: pl. film/filmajánlók készítése
-egy angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése
-egy rövid angol novella órai feldolgozása
VI.

VII.

VIII.

IX.

English and language learning
1. language skills: reading, listening,
kb 4 óra
2. language skills: writing, speaking, pronunciation kb 4
óra
3. autonomous learningkb 2 óra
4. 4-5. -nyelvtani, szókincsfejlesztéses játékok készítése
és játszása az órán, Kahoot, LearningApps kb 3 óra
5. -egy könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása kb 2 óra
INTERCULTURAL TOPICS
1.Célnyelvi országok szokásai, hagyományai
-a célnyelvi országok kultúrája
- nemzeti sportjai
-nemzeti konyhája
-célnyelvi kultúratéma tartartományához tartozó egyszerű
információk átadása, interakció
Javasolt tevékenységek:
-játék. pl. magyar vagy angol recept
-quiz különböző országok étkezési szokásairól
CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
A tanult szavak szókapcsolati használata az elsajátított szóanyag használata a témakörre jellemző tartalmakban, valamint információ szerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban
Javasolt tevékenységek:
-projektmunka: poszter, kiselőadás készítése bármely más
tudásterület témaköreiről
-vitafórum: pl. ,melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a
felnőtt életben, kell-e a mindennapos testnevelés
Current topics
Életkornak és érdeklődésnek megfelelő, hazai és nemzetközi
aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó alapvető szókincs
megértése, értelmezése, ismeretszerzés célnyelven
Javasolt tevékenységek:
-videók megtekintése: hírműsorok, aktuális eseményekről
szóló tudósítások, riportok
-szerepjáték: TVinterjú készítése egy híres emberrel
-internetes kutatómunka: pl. szókincsfejlesztés a média világához
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X.

XI.

SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMUNICATION
A mindennapi életben használt eszközök
-háztartási eszközök
- telekommunikációs eszközök
-oktatást/tanulás segítő eszközök
-virtuális társas kapcsolat: előnyei és hátrányai
-a technika téma tartartományához tartozó egyszerű információk átadása, interakció
Javasolt tevékenységek:
- Vitafórum: milyen lenne a világ világháló nélkül, a közösségi
média előnyei és hátrányai
-internetes kutatómunka és prezentáció: pl. a világ legfontosabb találmánya
GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
PROJECTMUNKÁK, EGYÉNI KUTATÁS ÉS KISELŐADÁSOK AZ
ELŐZŐ KILENC TÉMAKÖRBEN
B1/B2-es nyelvvizsga feladatok

10

13

15

20

Évfolyam: 10.
Képzési típus: Emelt szintű nyelvi osztály
Választott kerettanterv: Angol mint, első idegen nyelv tantárgy
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

10. évfolyam

5

10. évfolyam

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
sorszáma
I.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics
4. Family relations/ családi események
- társas kapcsolatok,
-külső-belső jellemzés,
- pozitív, negatív tulajdonságok.
5. Lifestyle/életmód
-háztartási eszközök,
- egészséges táplálkozás,
-sportos életmód, házimunkák,
- hagyományos gyógymódok
-az orvosnál
6. People and society
-Ünnepek,
-oktatás/iskola,
-társas kapcsolatok,
-személyes élethez tartozó információk átadása
Javasolt tevékenységek:
-vita fórum: pl. tinédzserek helyzete a családban,
-mini-prezentációk: családi ünnepek az angolszász és a magyar családoknál, --internetes kutatás,

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi tantervben

20

30

-levél írása,
-szerepjátékok: pl. az orvosnál
II.

III.

IV.

V.

Environment and nature
1. Place of living
- falu/ kisváros/ nagyváros/ vidék
2. Environment
-természeti katasztrófák,
- természetvédelmi kampányok,
-természetvédelem,
- természeti erőforrások megőrzése,
-a környezeti- és természeti tématartományhoz tartozó információ átadása, interakció
Javasolt tevékenységek:
-Internetes kutatás: a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben
-prezentáció: pl. a klímaváltozás lehetséges hatásai, veszélyben
a földünk
-vitafórum: pl. hasznosak-e az állatkertek, jó-e kutyát tartani
lakótelepi lakásban?
-angol nyelvű természetfilmek megtekintése
School and education
1. Educational Institutions
- iskola típusok,
-iskolai ünnepek, hagyományok, események,
-a nyelvtanulást szolgáló tanterven kívüli lehetőségek,
-hagyományok megőrzése,
-nyelvtanulási célok, különböző tanulási módszerek.
Javasolt tevékenységek:
-internetes kutatómunka: érdekes iskolák a célnyelvi országokban
-vitafórum: pl. hasznos-e az iskolai egyenruha
-íráskészség fejlesztése: pl. panaszkodó e-mail írása angliai barátnak a szigorú házirendről
Holidays, travelling, tourism
1. Holidays
- előkészíteni, megtervezni egy utazást
-társas utazás, egyéni utazás,
-kulturális különbségek,
2. Travelling
-utazáshoz szükséges iratok, jegyek,
- az utazás során használt eszközök, nyomtatványok
3. Tourism
-emlékművek, kiállítási tárgyak,
-Turisták, idegenvezetők,
-érdekes helyszínek Magyarországon és a világban,
-a turizmus hatása az emberekre és a társadalomra,
- az utazás és turizmus téma tartartományához tartozó egyszerű információk átadása, interakcióJavasolt tevékenységek:
-Projekt munka egyénileg, párban vagy csoportban: lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven
-vitafórum: pl. aktív v passzív nyaralás
-szituációs játék: pl. szállásfoglalás, bejelentkezés
-levél: pl. panaszlevél írása nem megfelelő szállásról
Public matters and entertainment
1. Public matters
- A közéleti szféra fontos szereplői,
-közszolgálat,
-vidéki és városi élet összehasonlítása,
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VI.

VII.

VIII.

IX.

2. Entertainment
-hazai – és nemzetközi látványosságok, nevezetességek,
-kultúrális események,
-információk kérése, adása,
- nevezetességek bemutatása
-művészeti lés kulturális események, koncertek, sport események, rendezvények, sport létesítmények,
- appok, a média világa, számítógépes játékok, -a közéleti
téma tartartományához tartozó egyszerű információk átadása,
interakció
Javasolt tevékenységek:
-vitafórum: pl az olvasás szerepe a 21. században
-egy angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése
-egy rövid angol novella órai feldolgozása
English and language learning
1. language skills: reading, listening,
2. language skills: writing, speaking, pronounciation
3. autonomous learning
Javasolt tevékenységek:
--nyelvtani, szókincsfejlesztéses játékok készítése és játszása az
órán, Kahoot, Learning Apps
olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése
INTERCULTURAL TOPICS
-a célnyelvi országok kulturája, földrajza, lakói, nevezetességei
- helyi nyelvjárások,
-a célnyelvi kultúra téma tartartományához tartozó egyszerű
információk átadása, interakció
Javasolt tevékenységek:
-Karácsony ünneplése a világ országaiban
-Internetes kutatómunka: Hollywood története és magyar vonatkozásai
- Vitafórum: mi okozhat kulturális meglepetéseket a célnyelvi
országokban?
CROSS CURRICULAR TOPICS AND ACTIVITIES
A tanult szavak szókapcsolati használata az elsajátított szóanyag használata a témakörre jellemző tartalmakban, valamint
információ szerzés célnyelven egyéb tanulásterületi tartalmakban
Javasolt tevékenységek:
-projektmunka: poszter, kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről
-vitafórum: pl.melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk a felnőtt életben, kell-e a mindennapos testnevelés
Current topics
-videók megtekintése: aktuális eseményekről szóló tudósítások
-projektmunka: iskolai híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven
-Szerepjáték: ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás

10

15

5
10

8

15

10

12

X.

XI.

SCIENCE AND TECHNOLOGY COMMUNICATION
-telekommunikációs eszközök, mobil telefon, számítógép,
- internet használat előnyei, hátrányai, veszélyi, oktatást/tanulás segítő eszközök,
-a technika téma tartartományához tartozó egyszerű információk átadása, interakció
Javasolt tevékenységek:
- Vitafórum: milyen lenne a világ világháló nélkül, a közösségi
média előnyei és hátrányai
-internetes kutatómunka és prezentáció: pl. a világ legfontosabb találmánya

10

13

GAINING AND SHARING KNOWLEDGE
PROJECTMUNKÁK, EGYÉNI KUTATÁS ÉS KISELŐADÁSOK AZ
ELŐZŐ KILENC TÉMAKÖRBEN B1/B2-es nyelvvizsga feladatok

15

20

Angol nyelv
Évfolyam: 9. B
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára
Bevezetése: a 2022/2023 tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. B évfolyamon: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

9. B évfolyam

3

9. B évfolyam

5

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

II.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics
1.
Acquaintances, family relations, friends, famous
people kb. 5 óra
2.
Immediate and wider environment, places to spend
freetime kb. 5 óra
3.
Parts of the house/flat, furnishings, appliances, clothes and accessories kb. 5 óra
4.
Holidays, school and family celebrations kb. 5 óra
5.
Common illnesses, traditional treatments kb. 5 óra
6.
Prezentációk: családi ünnepek az angolszász és a magyar családoknál kb. 3 óra
7.
Szerepjátékok: pl. az orvosnál, a postán, telefonos
beszélgetés, stb. kb. 2 óra
Environment and nature
1.
Animals and plants kb. 5 óra
2.
Home, city/town/village/countryside kb. 5 óra
3.
Natural disasters kb. 3 óra
4.
Internetes kutatás: veszélyeztetett fajok kb. 3 óra
5.
Prezentáció: a klímaváltozás lehetséges hatásai kb. 2
óra
6.
Angol nyelvű természetfilmek megtekintése kb. 2 óra

Órakeret a Órakeret a
kerettanhelyi tantervben
tervben

20

30

10

20

III.
1.
2.
óra
3.
3 óra
4.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

School and education
School festivals, school traditions kb. 3 óra
School subjects and parts of school buildings kb. 2

5

10

5

10

10

15

10

15

5

10

7,5

15

9,5

12

Csoportmunka/project: az ideális iskola jellemzői kb.
Vitafórum: Milyen a jó tanár? kb. 2 óra

Holidays, travelling, tourism
1.
Types of accommodation and destinations kb. 2 óra
2.
Holidays in Hungary and abroad kb. 3 óra
3.
Szituációs játék: szállásfoglalás, bejelentkezés kb. 2
óra
4.
Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
’Álomnyaralásom’ részletes megtervezése kb. 3 óra
Public matters and entertainment
1. Cultural events and ways of entertainment kb. 5 óra
2. Giving directions kb. 2 óra
3. Kutatómunka: hazai fesztiválok bemutatása kb. 3 óra
4. Íráskészség fejlesztése: filmajánlók készítése kb. 1 óra
5. Vitakészség fejlesztése: vidéki-városi élet előnyei és hátrányai kb. 2 óra
6. Egy angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése
kb. 2 óra
English and language learning
1.
Language skills: reading, listening kb. 4 óra
2.
Language skills: writing, speaking, pronunciation
kb. 4 óra
3.
Language learning strategies kb. 2 óra
4.
Nyelvtani, szókincsfejlesztéses játékok készítése és
játszása az órán kb. 3 óra
5.
Kedvenc popdalom érdekes szófordulatai kb. 2 óra
Intercultural topics
1. Customs and traditions in the different countries
kb. 3 óra
2. Tourist attractions kb. 2 óra
3. Prezentáció: Karácsony ünneplése a világ országaiban
kb. 3 óra
4. Projektmunka: a hagyományok ápolása Magyarországon
és Angliában kb. 2 óra
Cross curricular topics and activities
1.
Projektmunka: poszter, kiselőadás készítése bármely
más tudásterület témaköreiről kb. 5 óra
2.
Vitafórum: kell-e a mindennapos testnevelés, fontose a filmek szinkronizálása kb. 2,5 óra
3.
Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása és értékelése kb. 5 óra
4.
Célnyelven egy rövid történet írása kb. 2,5 óra
Current topics
1.
Aktuális hírek és események megértése, ismeretszerzés célnyelven kb. 5 óra
2.
Szerepjáték: TV interjú készítése egy híres emberrel
kb. 4,5 óra
3.
Internetes kutatómunka: szókincsfejlesztés a média
világához kb. 1,5 óra
4.
Nyelvi tudatosítás: az újságcikkek stílusa, szerkezete
kb. 1 óra

X.

XI.

Science and technology, communication
1.
Household gadgets kb. 2 óra
2.
Mobile phones and computers kb. 3 óra
3.
Internet and social networks kb. 3 óra
4.
Internetes kutatómunka és prezentáció: Great inventions kb. 3 óra
5.
Prezentáció: „Én és a telefonom” kb. 2 óra

5

13

Gaining and sharing knowledge
1.
Projektmunka (egyéni vagy csoportos): Prezentáció/hangfelvétel késztése különböző témákban, és ezek bemutatása az osztálynak kb. 5 óra
2.
Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek
kiállítása az osztályban kb. 5 óra
3.
Angol nyelvű filmek, programok ismertetése
kb. 5 óra
4.
Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók írásaiból (történetek, versek, beszámolók) kb. 5 óra

15

20

Angol nyelv
Évfolyam: 10. B
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv az angol, mint első idegen nyelv tantárgy számára
Bevezetése: a 2023/2024 tanévben a tizedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 10. B évfolyamon: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

10. B évfolyam

3

A helyi tanterv heti óraszám:

10. B évfolyam

5

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 10. B évfolyamon
Tematikai egy- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Órakeret a Órakeret a
ség/ Fejlesztési
kerettan- helyi tancél
tervben
tervben
sorszáma
III.
Personal topics
8. Hobbies and freetime activities kb. 5 óra
20
30
9. Healthy eating, keeping fit, going to the doctor’skb.
5 óra
10. Doing household chores kb. 5 óra
11. Extended family, social relations, relationships
kb. 5 óra
12. Clothes and fashion kb. 3 óra
13. Projektek: Jövőképem (plakát, prezentáció) kb. 3 óra
14. Vitafórum: tinédzserek helyzete a családban kb. 2
óra
15. Internetes kutatómunka és csoportos projekt:
’close/nuclear families’, ’one parent families’, ’extended families’, ’adopted children’ kb. 2 óra
Environment and nature
10
20
1. Nature protection, animal protection, keeping pets,
IV.
saving natural resources kb. 5 óra

III.

IV.

V.

VI.

VII.

2. Natural phenomena, weather and climate, seasons
kb. 5 óra
3. Internetes kutatás: a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben kb. 4 óra
4. Prezentáció: veszélyben a földünk kb. 3 óra
5. Vitafórum: pl. hasznosak-e az állatkertek, jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? kb. 3 óra
School and education
1. Educational systems in Hungary and in the UK
kb. 3 óra
2. Learning, extracurricular use of language kb. 2 óra
3. Egyéni kutatás és képes beszámoló: a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása
kb. 2 óra
4. Vitafórum: pl. hasznos-e az iskolai egyenruha
kb. 1 óra
5. Íráskészség fejlesztése: pl. panaszkodó e-mail írása
angliai barátnak a szigorú házirendről
kb. 2 óra
Holidays, travelling, tourism
1. Sights, places of interests in Hungary and around
the world kb. 3 óra
2. Travel documents, means of transport kb. 2 óra
3. Self-organized and package holidays, cultural differences, effects of tourism on people and economy
kb. 2 óra
4. Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek bemutatása célnyelven kb. 2 óra
5. Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyrőlkb. 1 óra
Public matters and entertainment
1. Cultural institutions, restaurants, hotels, national
and international attractions/sights kb. 3 óra
2. City life/country life kb. 3 óra
3. Arts and cultural events, concerts, sports, books,
media, computer games kb. 4 óra
4. Services kb. 2 óra
5. Íráskészség fejlesztése: könyvajánlók készítése kb.
1 óra
6. Egy angol nyelvű film megtekintése, megbeszélése
kb. 2 óra
English and language learning
4. Language skills: reading, listening, kb. 4 óra
5. Language skills: writing, speaking, pronounciation
kb. 4 óra
6. Autonomous learning kb. 2 óra
7. Nyelvtani, szókincsfejlesztéses játékok készítése és
játszása az órán, Kahoot, Learning Apps kb. 3 óra
8. Egy könnyített olvasmány elolvasása, egyéni értékelése, ajánlása kb. 2 óra
Intercultural topics
1. Typical landmarks kb. 2 óra
2. National sports kb. 3 óra
3. Cuisine, local language kb. 3 óra

5

10

5

10

10

15

10

15

5

10

VIII.

IX.

X.

XI.

játék: magyar vagy angol recept
4. projektmunka: Mik a legfőbb sportágak a két országban és miért? kb. 2 óra
Crosscurricular topics and activities
1. Projektmunka: poszter, kiselőadás készítése bármely
más tudásterület témaköreiről kb. 5 óra
2. Vitafórum: melyik tantárgyat hogyan hasznosíthatjuk
a felnőtt életben kb. 2,5 óra
3. Egy könnyített szövegű irodalmi mű elolvasása és értékelése kb. 5 óra
4. Célnyelven egy rövid történet írása kb. 2,5 óra
Current topics
17. Videók megtekintése: aktuális eseményekről szóló
tudósítások kb. 4 óra
18. Projektmunka: iskolai híradó, időjárásjelentés készítése a célnyelven kb. 3,5 óra
19. Szerepjáték: ’néma’ videókhoz szövegkészítés és eljátszás kb. 2 óra
20. Szerepjáték: interjú készítése egy, a hírekben aktuálisan szereplő híres emberrel kb. 2,5 óra
Science and technology, communication
1. Using technology in everyday life kb. 3 óra
2. Using technology for studying or for work kb. 2 óra
3. Internet and social networks kb. 3 óra
4. Projektmunka (csoportban):
- Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben a
közlekedést, a házimunkát, az oktatást, kommunikációt?
- A világ internet nélkül kb. 3 óra
5. Vitafórum : mire jó a virtuális valóság, haladás-e minden változás, a közösségi média előnyei és hátrányai
kb. 2 óra
Gaining and sharing knowledge
1. Projektmunka (egyéni vagy csoportos): Prezentáció/hangfelvétel késztése különböző témákban, és
ezek bemutatása az osztálynak kb. 7,5 óra
2. Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd
ezek kiállítása az osztályban kb. 7,5 óra
3. B1/B2-es nyelvvizsga feladatok kb. 5 óra

7,5

15

9,5

12

5

13

15

20

NÉMET NYELV
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2023/2024. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. évfolyamon: 170 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 170 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

3.

4.

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver- 20
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft Családtagok, ismerősök, rokonok, híres emberek,
példaképek
Lakóhelyem, közvetlen környezetem, munkahelyek,
egészségügyi intézmények
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
ruházat
Sportágak, spotesemények
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek, szociális kapcsolatok
Gyakori betegségek és sérülések, orvosi kezelések
Egészséges életmód
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 10
Umwelt
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Időjárás, éghajlat
Évszakok
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und Aus- 5
bildung
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Az iskolaépület részei
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a DACHL országok iskolarendszere főbb különbségei
Nyelvtanulás az iskolában és az iskolán kívül
Nyelvhasználat az iskolán kívül
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön

35

20

15

10

A turizmus hatása a gazdaságra és az emberekre
Öffentliches Leben, Unterhaltung
10
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
5.
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Koncert, sport, média, számítógép
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen Nyelvtu- 10
dás és nyelvismeret
6.
Nyelvtanulási stratégiák
Önálló tanulás
Interkulturelle und landeskundliche Themen
5
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban
7.
Ember és kultúra
Nemzeti sportágak, konyha, művészet, történelem
A népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban
A karácsony ünneplése a világ országaiban
Fächerübergreifende Themen und Situationen Kedvenc 7
8.
tantárgy bemutatása
Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős élete
Aktuelle Themen
9
9.
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
5
Technika a háztartásban
Számítógép, mobiltelefon, internet
Technika a mindennapokban, a tanulmányokban és a
10.
munkában
A világ legfontosabb találmányai
A kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben
A közösségi média előnyei és hátrányai
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
15
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel né11.
met nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása
Összes óraszám:
102

15

15

10

15

10

10

15

170

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver- 20
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft Családtagok, ismerősök, rokonok, híres emberek,
példaképek
Lakóhelyem, közvetlen környezetem, munkahelyek,
egészségügyi intézmények
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
ruházat
Sportágak, spotesemények

35

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek, szociális kapcsolatok
Gyakori betegségek és sérülések, orvosi kezelések
Egészséges életmód
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 10
Umwelt
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Időjárás, éghajlat
Évszakok
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und Aus- 5
bildung
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Az iskolaépület részei
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a DACHL országok iskolarendszere főbb különbségei
Nyelvtanulás az iskolában és az iskolán kívül
Nyelvhasználat az iskolán kívül
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
A turizmus hatása a gazdaságra és az emberekre
Öffentliches Leben, Unterhaltung
10
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Koncert, sport, média, számítógép
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen Nyelvtu- 10
dás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Önálló tanulás
Interkulturelle und landeskundliche Themen
5
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban
Ember és kultúra
Nemzeti sportágak, konyha, művészet, történelem
A népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban
A karácsony ünneplése a világ országaiban
Fächerübergreifende Themen und Situationen Kedvenc 8
tantárgy bemutatása
Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős élete
Aktuelle Themen
10
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
5
Technika a háztartásban
Számítógép, mobiltelefon, internet
Technika a mindennapokban, a tanulmányokban és a
munkában
A világ legfontosabb találmányai

20

15

10

15

15

10

15

10

10

A kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben
A közösségi média előnyei és hátrányai
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
15
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel né11.
met nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása
Összes óraszám:
102

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

15

170

A tanuló az adott tématartományban az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 10. évfolyam végére elérje a KER
szerinti B1 szintet.

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...)
sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!)
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...)
csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!)
remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!)
bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!)
ígéret kifejezése (Ich mache das schon!)
szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.)
elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. Danke.)
ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr)
elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.)
bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht
sicher, wann ich zu Hause ankomme.)
események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss besichtigten wir die Burg.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?)
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?)
bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.)
gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von Ihnen.)
együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.)
hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.)
félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.)
egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer Meinung.)
véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass…
ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...)
szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!)
emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…)
reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... beschweren.)
tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …)
segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was kann ich für dich tun? – Danke, es
geht schon.)
beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, …)
megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.)
körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...)
érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.)
elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.)

közömbösség (Das ist mir egal.)
indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…)
szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.)
megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.)
elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich)
mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend)
beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.)
segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.)
engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.)
feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….)
magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man dieses Programm? Das braucht
man zum Lernen.)
bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.)
Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
személytelenség (Es ist warm. Es schneit.)
függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.)
vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? Ich denke daran, …)
főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte)
modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte nicht aufstehen.), brauchen zu
+ Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.)
műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.)
szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie sind eingeladen worden.)
zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.)
mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun
hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die
Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht
teilnehmen, weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film
anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.)
névmások szövegben betöltött funkcionális használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe),
vonatkozó névmás (der, die, das)
feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde (Was würden Sie tun, wenn sie
eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban (könnte, müsste stb.)
kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. évfolyamon: 170 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 170 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 68 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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver- 20
35
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft Családtagok, ismerősök, rokonok, híres emberek,
példaképek
Lakóhelyem, közvetlen környezetem, munkahelyek,
egészségügyi intézmények
1.
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
ruházat
Sportágak, spotesemények
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek, szociális kapcsolatok
Gyakori betegségek és sérülések, orvosi kezelések
Egészséges életmód
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 10
20
Umwelt
Természet, állatok és növények
2.
Természetvédelem, környezetvédelem
Időjárás, éghajlat
Évszakok
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und Aus- 5
15
bildung
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Az iskolaépület részei
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a DACHL országok iskolarendszere főbb különbségei
Nyelvtanulás az iskolában és az iskolán kívül
Nyelvhasználat az iskolán kívül
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
10
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
A turizmus hatása a gazdaságra és az emberekre
Öffentliches Leben, Unterhaltung
10
15
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
5.
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Koncert, sport, média, számítógép
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen Nyelvtu- 10
15
dás és nyelvismeret
6.
Nyelvtanulási stratégiák
Önálló tanulás
Interkulturelle und landeskundliche Themen
5
10
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL or7.
szágokban
Ember és kultúra

8.

9.

10.

11.

Összes óraszám:

Nemzeti sportágak, konyha, művészet, történelem
A népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban
A karácsony ünneplése a világ országaiban
Fächerübergreifende Themen und Situationen Kedvenc
tantárgy bemutatása
Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős élete
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban
Számítógép, mobiltelefon, internet
Technika a mindennapokban, a tanulmányokban és a
munkában
A világ legfontosabb találmányai
A kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben
A közösségi média előnyei és hátrányai
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

7

15

10

10

5

10

15

15

102

170

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettanszáma
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver- 20
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil, Mensch und Gesellschaft Családtagok, ismerősök, rokonok, híres emberek,
példaképek
Lakóhelyem, közvetlen környezetem, munkahelyek,
egészségügyi intézmények
1.
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
ruházat
Sportágak, spotesemények
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek, szociális kapcsolatok
Gyakori betegségek és sérülések, orvosi kezelések
Egészséges életmód
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und 10
Umwelt
Természet, állatok és növények
2.
Természetvédelem, környezetvédelem
Időjárás, éghajlat
Évszakok
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und Aus- 5
bildung
Iskola, iskolatípusok, alkalmazottak az iskolában
Az iskolaépület részei
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A magyar és a DACHL országok iskolarendszere főbb különbségei
Nyelvtanulás az iskolában és az iskolán kívül
Nyelvhasználat az iskolán kívül
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
A turizmus hatása a gazdaságra és az emberekre
Öffentliches Leben, Unterhaltung
10
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
5.
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Koncert, sport, média, számítógép
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen Nyelvtu- 10
dás és nyelvismeret
6.
Nyelvtanulási stratégiák
Önálló tanulás
Interkulturelle und landeskundliche Themen
5
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban
7.
Ember és kultúra
Nemzeti sportágak, konyha, művészet, történelem
A népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban

Órakeret a
helyi tantervben
35

20

15

10

15

15

10

8.

9.

10.

11.

Összes óraszám:

A karácsony ünneplése a világ országaiban
Fächerübergreifende Themen und Situationen Kedvenc
tantárgy bemutatása
Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős élete
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban
Számítógép, mobiltelefon, internet
Technika a mindennapokban, a tanulmányokban és a
munkában
A világ legfontosabb találmányai
A kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben
A közösségi média előnyei és hátrányai
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

8

15

9

10

5

10

15

15

102

170

A tanuló az adott tématartományban az adott tématartományban megért összetettebb célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban létrehoz összetettebb célnyelvi szöveget;
az adott tématartományban életkorának megfelelő interakciót folytat.
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 10. évfolyam végére elérje a KER szerinti B1 szintet.
Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ... / Es freut mich, dass ...)
sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!)
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...)
csodálkozás kifejezése (Oh, das ist aber ... ! / Das kann doch nicht wahr sein!)
remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen!)
bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass... / Das ist aber schlimm!)
ígéret kifejezése (Ich mache das schon!)
szándék, terv kifejezése (Ich will / werde schnell abwaschen.)
elismerés és dicséret kifejezése és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. Danke.)
ítélet, kritika kifejezése (Blödsinn! Das ist nicht richtig/wahr)
elvárás kifejezése (Ich soll pünktlich zu Hause sein.)
bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht
sicher, wann ich zu Hause ankomme.)
események leírása (Zuerst erreichten wir den Berg, dann stiegen wir hoch, und zum Schluss besichtigten wir die Burg.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte? Können Sie es wiederholen, bitte?)
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?)
bemutatás (Ich möchte Ihnen Herrn Schulze vorstellen.)
gratuláció kifejezése és arra reagálás (Ich gratuliere Ihnen zum Geburtstag! Danke, sehr nett von Ihnen.)
együttérzés és arra reagálás (Es tut mir Leid für dich. Danke.)
hála kifejezése (Wir sind Ihnen sehr dankbar dafür, dass Sie uns geholfen haben.)
félelem kifejezése (Ich habe Angst, dass er es vergessen hat.)
egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Ich bin der gleichen Meinung. Ich bin anderer Meinung.)
véleménykérés kifejezése (Sind Sie damit einverstande, dass…
ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Sie haben Recht, aber… / Das stimmt zwar, aber ...)
szemrehányás kifejezése (Konntest du wirklich nicht früher kommen?!)
A fejlesztés
várt eredményei a ciklus
végén

emlékezés, nem emlékezés kifejezése (Ich erinnere mich (nicht) daran, dass/ob/wie…)
reklamálás (Entschuldigung, ich habe ein Problem mit .... / Ich möchte mich über ... beschweren.)
tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (Was sagst du dazu? Ich schlage dir vor, …)
segítség felajánlása, elfogadása (Kann ich Ihnen helfen? Danke, ich schaffe es schon., Was kann ich für dich tun? – Danke, es
geht schon.)
beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (Dabei fällt mir ein, …/Darf ich hier hinzufügen, …)
megerősítés kifejezése (Ja, aber natürlich. Völlig recht.)
körülírás, példa megnevezése (Das ist also ein Gegenstand, der ...)
érdeklődés, érdektelenség (Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig.)
elismerés, dicséret és arra reagálás (Das ist toll! Die Torte schmeckt phantastisch. – Danke.)
közömbösség (Das ist mir egal.) indoklás (Ich kann nicht kommen, weil…) szóbeli üdvözletküldés (Liebe Grüße an Ihre Frau.)
megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Sehr geehrter Herr …./Sehr geehrte Frau …, Mit freundlichen Grüßen, Mit herzlichen Grüßen) beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Ich möchte etwas hinzufügen.)
elemek összekapcsolása szóban (Zuerst, dann, danach, schließlich)
mondandó összefoglalása (Insgesamt, zusammenfassend)
beszélgetés lezárása (Danke für das Gespräch.)
segítségkérés és arra reagálás (Könntest du mir bitte helfen? Ja, sehr gerne.)
engedélykérés és arra reagálás (Darf ich … ? Ja, natürlich. / Ja, es ist erlaubt.)
feltételezés, kétely kifejezése (Ich vermute…., Ich weiß nicht, ob ….)
magyarázat kifejezése (Wir funktioniert es? Es funktioniert mit Strom., Wozu braucht man dieses Programm? Das braucht
man zum Lernen.)
bánat, elkeseredés kifejezése (Das ist wirklich traurig zu hören., Ich bin enttäuscht.)
Nyelvi elemek, struktúrák a német mint első idegen nyelvre a szakasz végéig (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
személytelenség (Es ist warm. Es schneit.)
függő beszéd jelen időben (Sie sagte, dass sie heute ins Kino geht.)
vonzatos igék (Ich denke viel an den Sommer), névmási határozószók (Woran denkst du viel? Ich denke daran, …)
főnévként használt melléknév (der Bekannte, ein Bekannter, der Verwandte, ein Verwandter), melléknévi igenév (der Reisende, der Angestellte)
modalitás: módbeli segédigék Präteritumban (Er konnte nicht schwimmen. Der Kranke durfte nicht aufstehen.), brauchen zu
+ Inf. (Heute brauchst du nicht mitzukommen.)
műveltetés jelen időben és első múltban: lassen (Wir lassen / ließen unser Auto reparieren.)
szenvedő szerkezet jelen és múlt időben (Sie werden/wurden vom Flughafen abgeholt. Sie sind eingeladen worden.)
zu + Inf. szerkezet (Es ist schön, hier zu sein.)
mellékmondatok: alanyi mellékmondat (Es freut mich, dass du hier bist.), tárgyi mellékmondat (Ich weiß, dass du viel zu tun
hast., Ich weiß nicht, ob er morgen Zeit hat.), helyhatározói mellékmondat (Du sollst dort arbeiten, wo du wohnst.), időhatározói mellékmondat egyidejűségre (Als ich Kind war, las ich sehr gerne Märchen.) és elő- és utóidejűségre (Nachdem Liza die
Hausaufgabe gemacht hatte, kochte sie einen Tee.) vonatkozóan, okhatározói mellékmondat (Ich kann an dem Ausflug nicht
teilnehmen, weil ich krank bin.), célhatározói mellékmondat (Ich bin ins Kino gekommen, um mir den neuen Film
anzuschauen.), vonatkozó mellékmondat (Ich mag dieses Lied, das du singst.) névmások szövegben betöltött funkcionális
használata: mutató névmás (dieser, diese, dieses, derselbe, dieselbe, dasselbe), vonatkozó névmás (der, die, das)
feltételesség jelen időben (Wenn wir Zeit haben, putzen wir die Fenster.), wäre, hätte, würde (Was würden Sie tun, wenn sie
eine Million hätten?), módbeli segédigék feltételes módban (könnte, müsste stb.)
kollokációk, Funktionsverbgefüge (eine Reise machen, zur Verfügung stehen

ANGOL NYELV (MÁSODIK IDEGEN NYELV)
Évfolyam: 9
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2023/2024. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 204 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

9. évfolyam

3

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Personal topics: family relations, lifestyle
Ismerősök, családi kapcsolatok, barátok
Közvetlen környezet, otthon
Ház részei, bútorok, háztartási gépek
Nyaralás
Hobbi, ételek
Ünnepek
Érzelmek kifejezése
Environment and nature
Állatok, Természet
Természeti jelenségek, Időjárás
Classroom activities
Iskolai dolgozók, osztálytársak
Iskola, tanuláshoz szükséges eszközök
Délutáni foglalkozások, iskolai ünnepek, hagyományok
Holidays, Travelling, Tourism
Turisták, idegenvezetők
Szállástípusok, célállomások, látnivalók
Utazási előkészületek, városnézés
Public Matters
Kulturális intézmények, éttermek, nemzeti és nemzetközi
látnivalók
Városi élet, vidéki élet
Útbaigazítás, információadás
English and language learning
Kiejtés, helyesírás
Digitális csatornák nyelvhasználata
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák
Intercultural topics
Angol kulturális szokások, jellemzők
Országismeret
Cross-curricular topics and activities
Projectmunka
pl. egy híres tudós élete

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervb en
tervben
25 óra

7 óra

15 óra

7 óra

5 óra

15 óra

8 óra

7 óra

9.

10.

11.

Current topics
Hazai és nemzetközi aktuális hírek, események
pl. időjárásjelentés, képaláírások, szókincsgyűjtés
Entertainment
Autentikus szöveg hallgatása szórakozás céljából
Digitális vagy nyomtatott szöveg olvasása szórakozás céljából
Játékos tanulás pl. drámajáték
Gaining and sharing knowledge
Projektmunka készítése
Jegyzetkészítés

3 óra

5 óra

5 óra

Összesen

102 óra

Évfolyam: 10.
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 204 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Personal topics: family relations, lifestyle
Ismerősök, családi kapcsolatok, barátok
Közvetlen környezet, otthon
Nyaralás
Hobbi, ételek
Ünnepek
Environment and nature
Növények
Természeti katasztrófák
Természetvédelem, állatvédelem, háziállat tartás
Classroom activities
Iskola
Tanórán kívüli tevékenységek nyelvtanulásra
Tanulás, tanórán kívüli nyelvhasználat
Társadalmi események
Tudás, nyelvtanulás célja
Holidays, Travelling, Tourism
Emlékművek, kiállítások, utazási dokumentumok. közlekedési eszközök, űrlapok, katalógusok
Kirándulás Magyarországon és külföldre
Magánutak és szervezett utak
Kulturális különbségek
Public Matters

2.

3.

4.

5.

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervb en
tervben
13 óra

13 óra

15 óra

5 óra

5 óra

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Összesen

A közszféra tagjai, közszolgálat, turisták
Belépőjegyek, űrlapok, katalógusok
Kulturális események, szórakozási módok
English and language learning
Kiejtés, helyesírás
Nyelvi készségek, nyelvtanulás, nyelvek
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák
Intercultural topics
Angol kulturális szokások, jellemzők összehasonlítása a hazai szokásokkal
Hazánk országismereti jellemzői
Cross-curricular topics and activities
Projectmunka
pl. más tantárgyakkal kapcsolatos kutatómunka
Current topics
Hazai és nemzetközi aktuális hírek, események
pl. híradó megtekintése
Entertainment
Autentikus szöveg hallgatása szórakozás céljából
Digitális vagy nyomtatott szöveg olvasása szórakozás céljából
Játékos tanulás pl. drámajáték
Gaining and sharing knowledge
Projektmunka készítése
Jegyzetkészítés

15 óra

12 óra

8 óra

6 óra

5 óra

5 óra

102 óra

Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály természettudományi orientációval
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – idegen nyelv
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9-10. évfolyamon: 204 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

9. évfolyam

3

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Personal topics: family relations, lifestyle
Ismerősök, családi kapcsolatok, barátok
Közvetlen környezet, otthon
Ház részei, bútorok, háztartási gépek
Nyaralás
Hobbi, ételek
Ünnepek
Érzelmek kifejezése
Environment and nature
Állatok, Természet
Természeti jelenségek, Időjárás
Classroom activities
Iskolai dolgozók, osztálytársak
Iskola, tanuláshoz szükséges eszközök
Délutáni foglalkozások, iskolai ünnepek, hagyományok
Holidays, Travelling, Tourism
Turisták, idegenvezetők
Szállástípusok, célállomások, látnivalók
Utazási előkészületek, városnézés
Public Matters
Kulturális intézmények, éttermek, nemzeti és nemzetközi
látnivalók
Városi élet, vidéki élet
Útbaigazítás, információadás
English and language learning
Kiejtés, helyesírás
Digitális csatornák nyelvhasználata
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák
Intercultural topics
Angol kulturális szokások, jellemzők
Országismeret
Cross-curricular topics and activities
Projectmunka
pl. egy híres tudós élete
Current topics
Hazai és nemzetközi aktuális hírek, események

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervb en
tervben
25 óra

7 óra

15 óra

7 óra

5 óra

15 óra

8 óra

7 óra

3 óra

pl. időjárásjelentés, képaláírások, szókincsgyűjtés
10.

11.

Entertainment
Autentikus szöveg hallgatása szórakozás céljából
Digitális vagy nyomtatott szöveg olvasása szórakozás céljából
Játékos tanulás pl. drámajáték
Gaining and sharing knowledge
Projektmunka készítése
Jegyzetkészítés

Összesen

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5 óra

102 óra

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

5 óra

Personal topics: family relations, lifestyle
Ismerősök, családi kapcsolatok, barátok
Közvetlen környezet, otthon
Nyaralás
Hobbi, ételek
Ünnepek
Environment and nature
Növények
Természeti katasztrófák
Természetvédelem, állatvédelem, háziállat tartás
Classroom activities
Iskola
Tanórán kívüli tevékenységek nyelvtanulásra
Tanulás, tanórán kívüli nyelvhasználat
Társadalmi események
Tudás, nyelvtanulás célja
Holidays, Travelling, Tourism
Emlékművek, kiállítások, utazási dokumentumok. közlekedési eszközök, űrlapok, katalógusok
Kirándulás Magyarországon és külföldre
Magánutak és szervezett utak
Kulturális különbségek
Public Matters
A közszféra tagjai, közszolgálat, turisták
Belépőjegyek, űrlapok, katalógusok
Kulturális események, szórakozási módok
English and language learning
Kiejtés, helyesírás
Nyelvi készségek, nyelvtanulás, nyelvek
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák
Intercultural topics
Angol kulturális szokások, jellemzők összehasonlítása a hazai szokásokkal
Hazánk országismereti jellemzői
Cross-curricular topics and activities
Projectmunka
pl. más tantárgyakkal kapcsolatos kutatómunka

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervb en
tervben
15 óra

13 óra

15 óra

5 óra

5 óra

15 óra

12 óra

8 óra

9.

10.

11.

Összesen

Current topics
Hazai és nemzetközi aktuális hírek, események
pl. híradó megtekintése
Entertainment
Autentikus szöveg hallgatása szórakozás céljából
Digitális vagy nyomtatott szöveg olvasása szórakozás céljából
Játékos tanulás pl. drámajáték
Gaining and sharing knowledge
Projektmunka készítése
Jegyzetkészítés

6 óra

5 óra

5 óra

102 óra

NÉMET NYELV (MÁSODIK IDEGEN NYELV)
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen nyelv)
Bevezetése: a 2023/2024. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult
választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver20
20
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon
1.
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Étkezések
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
10
10
Umwelt
2.
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich des lassenraums
15
15
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
5
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Öffentliches Leben, Unterhaltung
5
5
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföl5.
dön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen Nyelvtu15
15
6.
dás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Interkulturelle und landeskundliche Themen
10
10
7.
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban

8.

9.

10.

11.
Összes óraszám:

A DACHL országok főbb országismereti jellemzői
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Unterhaltung
Német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Egyszerű német nyelvű információ megszerzése

7

7

5

5

5

5

5

5

102

102

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver20
20
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon
1.
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Étkezések
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
10
10
Umwelt
2.
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich des Klassenraums
15
15
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
5
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Öffentliches Leben, Unterhaltung
5
5
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföl5.
dön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen Nyelvtu15
15
6.
dás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
7.
Interkulturelle und landeskundliche Themen
10
10

A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban
A DACHL országok főbb országismereti jellemzői
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Unterhaltung
Német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Egyszerű német nyelvű információ megszerzése

8.

9.

10.

11.
Összes óraszám:

A fejlesztés várt
eredményei a
ciklus végén

8

8

4

4

5

5

5

5

102

102

A tanuló adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 10. évfolyam végére elérje a KER
szerinti A1+ szintet.

Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon(a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések
példák):
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Hallo! Guten Tag! Guten Morgen! Guten Abend!
Tschüss! Auf Wiedersehen!)
köszönet kifejezése (Danke schön. Danke. Vielen Dank. Ich danke dir.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (Bitte.)
megszólítás kifejezése (Entschuldigung, …)
bemutatkozás megfogalmazása (Ich bin Peter. Ich heiße Peter. Mein Name ist Peter.)
információkérés, információadás (Wie alt bist du? Ich bin 14. Wo wohnst du? Ich wohne in … Woher kommst du? Ich komme
aus ... Wie ist dein Zimmer? Wohin gehst du in den Ferien?)
hogylét iránti érdeklődés (Wie geht’s dir?)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Danke gut. Nicht so gut. Danke, es geht mir super.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigung.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Kein Problem.)
jókívánságok kifejezése (Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum ...! Viel Spaß! Gute Besserung!)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Frohe Weihnachten. Frohe Ostern. Frohes neues Jahr.)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-mailben (Lieber Peter! Liebe Eva!
Hallo, Freunde! Liebe Grüße / Viele Grüße)
véleménykérés és arra reagálás (Magst du singen? Ja. Ist das Buchinteressant? Ja, sehr!)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (Das ist gut. Das ist super. Das ist nicht gut. Das finde ich toll.)
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Das ist schön. Das ist meine Mutter.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Ja. Nein. Nicht. Ich habe keine Zeit. Doch, ich spiele auch!)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (Keine Ahnung! Ich weiß. Ich weiß nicht.)
nem értés megfogalmazása (Ich verstehe das nicht.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Wie bitte?)
alapvető érzések kifejezése (Ich bin froh/traurig.)
betűzés kérésnek kifejezése (Buchstabiere bitte deinen Namen.)

utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Komm her bitte! Lies den Text!)
akarat, kívánság kifejezése (Ich möchte…)
 bánat / bosszúság kifejezése (Schade! / Das ist schlimm!)
 öröm kifejezése (Das freut mich!)
 elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Es ist prima! / Schade, dass ...)
elismerés és dicséret kifejezése (Das ist toll!)
ítélet, kritika kifejezése (Das ist nicht richtig/wahr.)
 felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Kannst du bitte lauter / langsamer sprechen?)
sajnálat kifejezése (Es tut mir leid!)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht.)
javaslat és arra reagálás (Gehen wir heute ins Kino! Gute Idee!)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Nein, leider nicht. Einen Tee, bitte!)
kínálás és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte. Ja, gerne., Nein, danke.)
Nyelvi elemek, struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: ’sein’ létige (Ich bin …. Du bist …. Seid ihr …?), Präsens (Ich tanze gern.
Ich spiele Klavier. Ich singe.), tőhangváltós igék (Was isst du am liebsten? Wohin fährst du in den Ferien?), elváló igekötős
igék (Er liest den Artikel vor. Die Schüler machen das Buch auf.)
birtoklás: haben, birtokos névmás
felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch!)
mennyiségi viszonyok: tőszámnevek és sorszámok, határozott és határozatlan mennyiség (eins, zwei, erste, zweite, ein Stück
Schokolade, viel-viele, wenig-wenige, alles, nichts)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (hier, dort, links, rechts, oben, unten, in)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (manchmal, oft, immer, nie, einmal, zweimal, jeden Tag), időpontok - Wann? (am
Montag, am Wochenende, im Sommer, im Winter, diese Woche, nächste Woche)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű kötőszavak (und, sondern, oder, denn, aber), névmások (das, ich)
kérdőmondatok, kérdőszavak (wer? was? wo? wohin? wie?)
modalitás: möchten, mögen és können igék E/1-ben és E/2-ben (Ich möchte ein Eis. Ich mag tanzen. Ich kann tanzen. Kannst
du Rad fahren? Magst du tanzen? Möchtest du ein Eis?)

FRANCIA NYELV (MÁSODIK IDEGEN NYELV)
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen nyelv)
Bevezetése: a 2023/2024. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

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

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Étkezések
Sujets et situations de l’environnement et du monde naturel
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’éducation
Iskola, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie quotidienne et les affaires publiques Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Apprentissage des langues et de la civilisation Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
20

20

10

10

15

15

5

5

5

5

15

15

7.

8.

9.

10.

11.

Connaissances interculturelles
A hagyományok ápolása Magyarországon és a francia
nyelvű országokban
A francia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actules
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francai nyelvű információ megszerzése

Összes óraszám:

10

10

7

7

5

5

5

5

5

5

102

102

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Étkezések
Sujets et situations de l’environnement et du monde naturel
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’éducation
Iskola, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie quotidienne et les affaires publiques Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Apprentissage des langues et de la civilisation Nyelvtudás és nyelvismeret

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
20

20

10

10

15

15

5

5

5

5

15

15

7.

8.

9.

10.

11.

Összes óraszám:

Nyelvtanulási stratégiák
Connaissances interculturelles
A hagyományok ápolása Magyarországon és a francia
nyelvű országokban
A francia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actules
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francia nyelvű információ megszerzése

10

10

8

8

4

4

5

5

5

5

102

102

A tanuló adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tarA fejlesztés várt
eredményei a cik- talmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
felismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
lus végén
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 10. évfolyam végére elérje a KER
szerinti A1+ szintet.
Nyelvi funkciók a francia mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben olvasható francia nyelvű kifejezések példák):
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Salut. Bonne journée.
Bonne soirée. Au revoir. A demain. A tout à l’heure. Comment vas-tu ? Comment allez-vous ? Ça va ? Merci, ça va.)
köszönet kifejezése (Merci. Merci beaucoup. Merci bien.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (De rien.)
megszólítás kifejezése (Excusez-moi, …)
bemutatkozás megfogalmazása (Je m’appelle Pierre.)
információkérés, információadás (Quelle heure est-il? Il est neuf heures moins 10. Quand arrive le prochain train? Il arrive
dans une demi- heure.)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Ça va. Je vais bien.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Je suis désolé. Désolé.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Pas de problème.)
jókívánságok kifejezése (Joyeux anniversaire! Bon courage! Félicitations! Merci, de même.)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Joyeux Noël! Bonne Année! Joyeuses Pâques!)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-mailben (Cher Pierre, … Amicalement, Gros bisous.)
véleménykérés és arra reagálás (Qu’est-ce que tu en penses? Je pense que … Je crois que ….. Je trouve que ….. A mon avis
…….. Selon moi …)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (C’est super! J’aime … Je n’aime pas … )
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Qu’est-ce que c’est? C’est une table. Ce sont des gants. Qui estce? C’est Alice.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Oui. Non. Si. Pas du tout.)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (Je sais. Je ne sais pas.)

nem értés megfogalmazása (Je ne comprends pas.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pardon ? Répétez, s’il vous plaît.)
alapvető érzések kifejezése (J’ai froid. J’ai faim. Je suis content. Je suis triste. Je suis fâché.)
betűzés kérésnek kifejezése (Épelez, s’il vous plaît? A comme André …)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Ouvrez le livre à la page … Lisez le texte suivant …. Asseyezvous.)
akarat, kívánság kifejezése (Je veux, Je voudrais…)
bánat / bosszúság kifejezése (Je suis triste. Ça me dérange.)
öröm kifejezése (Je suis heureux..)
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Je suis content. Je ne suis pas content.)
elismerés és dicséret kifejezése (Très bien.)
ítélet, kritika kifejezése (Ce n’est pas bien.)
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Parlez plus lentement/plus fort.)
sajnálat kifejezése (Je suis désolé.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Je t’invite à ma fête d’anniversaire. Tu viens? Tu peux venir? Oui, j’accepte. Désolé, je ne suis pas libre.)
kérés és arra reagálás (Peux-tu me donner un stylo? Je peux avoir un stylo? Oui, je peux. Non, je ne peux pas.), javaslat és
arra reagálás (Et si on allait au cinéma? Bonne idée.)
kínálás és arra történő reakció kifejezése (Voulez-vous un jus d’orange? Voilà. Oui, merci, je veux bien. Non, merci.)
információkérés, információadás (Quelle est ta matière préférée? La biologie.)
véleménykérés és arra reagálás (Qu’est-ce que tu en penses? Je pense que … Je crois que ….. Je trouve que ….. A mon avis
…….. Selon moi …)
egyetértés kifejezése (Je suis d’accord avec toi.)
egyet nem értés kifejezése (Je ne suis pas d’accord.)
akarat kifejezése (Je veux faire qc.)
képesség kifejezése (Je sais faire qc.)
lehetőség kifejezése (Je peux faire qc.)
remény kifejezése (J’espère que .)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Peux-tu me donner un stylo? Je peux avoir un stylo? Oui, je peux. Non, je ne peux
pas.)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Tu veux une pomme? J’en veux. Je n’en veux pas. Et si on allait au
cinéma? Bonne idée.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Tu peux venir avec nous? Oui, volontiers. Non, malheureusement je ne peux pas
y aller.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Répétez, s’il vous plaît.)
öröm kifejezése (Je suis heureux.)
bánat / bosszúság kifejezése (C’est dommage.)
események leírása (D’abord … puis … Finalement …)
Nyelvi elemek, struktúrák a francia mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben olvasható francia
nyelvű kifejezések példák)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben (C’est… Ce n’est pas… être, les verbes en -er, et en -ir, il y a, il n’y a pas…,
) birtoklás: avoir, birtokos névmás, felszólító mód: Impératif, mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (un chien- des chiens, une personne – des gens); számok (un, deux …. mille), sorszámok (premier, deuxième…); hímnem – nőnem (le, la, l’ un,
une, du, de la) határozott névelő és többes száma (le, la – les) megszámlálható főnevek (un-une – des, peu de, beaucoup de
+ főnév); megszámlálhatatlan főnevek ( du – de la, de l’ – Je prends du pain. Je ne prends pas de pain pour le petit déjeuner.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (ici, là, dans, à côté de, sur, sous, devant, derrière, à gauche, à
droite de, en face de, proche de, entre …)
időbeli viszonyok: gyakoriság (Combien de fois? Quand? toujours, souvent, parfois, trois fois par semaine, par mois, tous les
jours, jamais, rarement), dátumok/időpontok (le 9 mars, en 1997, en juillet, à 5 heures, lundi, le lundi, toutes les deux semaines); időtartam: Pendant combien de temps? (Pendant combien de temps as-tu été en France? Pendant deux mois. Pour
combien de temps vas-tu partir pour la France? Pour 15 jours.)
modalitás: ’pouvoir’, ’devoir’ , ’savoir’ , ’vouloir’ segédige (Je peux chanter. Je sais faire du ski. Je dois faire mes devoirs); Személytelen szerkezetek: Il faut. Időjárással kapcsolatos kifejezések (Il pleut. Il neige. Il fait du soleil. Il fait bon. Il fait mauvais.)

cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: les verbes irréguliers, les verbes réfléchis cselekvés, történés, létezés
kifejezése múlt időben: a passé composé és az imparfait használata (Je suis allé chez ma grand-mère. J’ai fait du football de
10 à 12 ans. Je n’ai pas regardé la télévision hier. Il faisait beau.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: futur proche ’aller + infinitif’ (Je vais aller chez le médecin. Il va y avoir de
la pluie.)
felszólító mód: impératif. (Mange-le. Allons-y. Ne le mange pas. Assieds-toi. Ne t’assieds pas.)
minőségi viszonyok: melléknevek fokozása (Il est plus jeune que son copain. Marie est la plus jolie fille dans la classe); rendhagyó melléknevek fokozása (bon/mauvais, meilleur/pire)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás ici, là, dans, à côté de, sur, sous, devant, derrière, à gauche, à droite de, en
face de, proche de, entre …)
időbeli viszonyok: gyakoriság - (Combien de fois? Quand? toujours, souvent, parfois, trois fois par semaine, par mois, tous les
jours, jamais, rarement), dátumok/időpontok (le 9 mars, en 1997, en juillet, à 5 heures, lundi, le lundi, toutes les deux semaines); időtartam: Pendant combien de temps? (Pendant combien de temps as-tu été en France? Pendant deux mois. Pour
combien de temps vas-tu partir pour la France? Pour 15 jours.)
modalitás: ’pouvoir’, ’devoir’ , ’savoir’ , ’vouloir’ segédige (Je peux chanter. Je sais faire du ski. Je dois faire mes devoirs);
Személytelen szerkezetek: Il faut. Időjárással kapcsolatos kifejezések (Il pleut. Il neige. Il fait du soleil. Il fait bon. Il fait mauvais.)
Tagadás: ne … pas (Je n’aime pas le thé.) ne pas + infinitif (ne pas se baigner) pas de + főnév (Non, merci, pas de café.) ne ….
rien, ne …. jamais, ne …. plus, ne ….. personne
Igei vonzatok a ’de’ és ’à’ prepozíciók: aller à, venir de, országok előtt: au, en, aux (en Chine, au Portugal, aux États-Unis)
Határozóképzés: joli + ment – joliment / rendhagyók (bien/mal)
les pronoms COD et COI (Je ne le vois pas; Je ne lui donne pas mon livre.)
szövegösszetartó eszközök: mutató névmások, les adjectifs possessifs (ce, cet, cette, ces), kötőszavak (et, ou, mais, parce
que), névmások (COD, COI, réfléchis, tonique: moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux elles), la conjonction ’si’ (Si elle est importante pour toi, tu l’appelles.);
Egyszerű kérdések: Est-ce que (Est-ce que tu aimes le cinéma?) Fordított szórend: (Quand, Pourquoi, Comment, Quel, Quelle, Quels, Quelles, Combien de, De quelle couleur est …) (Quand vas-tu en Espagne?)

Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen nyelv)
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

3

10. évfolyam

3

6

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
20
20
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Étkezések
Sujets et situations de l’environnement et du monde na10
10
turel
2.
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’éducation
15
15
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
5
5
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie quotidienne et les affaires publiques Kulturális in5
5
tézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
5.
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Apprentissage des langues et de la civilisation Nyelvtu15
15
6.
dás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
7.
Connaissances interculturelles
10
10

8.

9.

10.

11.
Összes óraszám:

A hagyományok ápolása Magyarországon és a francia
nyelvű országokban
A francia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actules
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francai nyelvű információ megszerzése

7

7

5

5

5

5

5

5

102

102

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tantervszáma
tervben
ben
L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
20
20
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Étkezések
Sujets et situations de l’environnement et du monde na10
10
turel
2.
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’éducation
15
15
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
5
5
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie quotidienne et les affaires publiques Kulturális in5
5
tézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
5.
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Apprentissage des langues et de la civilisation Nyelvtu15
15
6.
dás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
7.
Connaissances interculturelles
10
10

8.

9.

10.

11.
Összes óraszám:

A hagyományok ápolása Magyarországon és a francia
nyelvű országokban
A francia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actules
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francia nyelvű információ megszerzése

8

8

4

4

5

5

5

5

102

102

A tanuló adott tématartományban megért egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tartalmazó célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű, többnyire ismert nyelvi elemeket tarA fejlesztés várt
talmazó célnyelvi szöveget, tanult és begyakorolt nyelvi eszközökkel;
eredményei a cikfelismeri és használja a legegyszerűbb mindennapi nyelvi funkciókat életkorának és
lus végén
nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben interakciót folytatva.
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 10. évfolyam végére elérje a KER
szerinti A1+ szintet.
Nyelvi funkciók a francia mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben olvasható francia nyelvű kifejezések példák):
köszönési formák (üdvözlés és elköszönés) értelmezése és kifejezése (Bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Salut. Bonne journée.
Bonne soirée. Au revoir. A demain. A tout à l’heure. Comment vas-tu ? Comment allez-vous ? Ça va ? Merci, ça va.)
köszönet kifejezése (Merci. Merci beaucoup. Merci bien.)
köszönetre történő reakció megfogalmazása (De rien.)
megszólítás kifejezése (Excusez-moi, …)
bemutatkozás megfogalmazása (Je m’appelle Pierre.)
információkérés, információadás (Quelle heure est-il? Il est neuf heures moins 10. Quand arrive le prochain train? Il arrive
dans une demi- heure.)
hogylét iránti érdeklődésre történő reakció kifejezése (Ça va. Je vais bien.)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Je suis désolé. Désolé.)
bocsánatkérésre történő reakció megfogalmazása (Pas de problème.)
jókívánságok kifejezése (Joyeux anniversaire! Bon courage! Félicitations! Merci, de même.)
főbb ünnepekhez kapcsolódó szófordulatok (Joyeux Noël! Bonne Année! Joyeuses Pâques!)
megszólítás és elköszönés kifejezése írott, személyes szövegekben, pl. baráti levélben és e-mailben (Cher Pierre, … Amicalement, Gros bisous.)
véleménykérés és arra reagálás (Qu’est-ce que tu en penses? Je pense que … Je crois que ….. Je trouve que ….. A mon avis
…….. Selon moi …)
tetszés, illetve nem tetszés kifejezése (C’est super! J’aime … Je n’aime pas … )
dolgok, személyek megnevezése, rövid/egyszerű jellemzése (Qu’est-ce que c’est? C’est une table. Ce sont des gants. Qui estce? C’est Alice.)
igenlő vagy nemleges válasz kifejezése (Oui. Non. Si. Pas du tout.)
tudás, illetve nem tudás kifejezése (Je sais. Je ne sais pas.)
nem értés megfogalmazása (Je ne comprends pas.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pardon ? Répétez, s’il vous plaît.)
alapvető érzések kifejezése (J’ai froid. J’ai faim. Je suis content. Je suis triste. Je suis fâché.)

betűzés kérésnek kifejezése (Épelez, s’il vous plaît? A comme André …)
utasítások értelmezése és azokra történő reakció kifejezése (Ouvrez le livre à la page … Lisez le texte suivant …. Asseyezvous.)
akarat, kívánság kifejezése (Je veux, Je voudrais…)
bánat / bosszúság kifejezése (Je suis triste. Ça me dérange.)
öröm kifejezése (Je suis heureux..)
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Je suis content. Je ne suis pas content.)
elismerés és dicséret kifejezése (Très bien.)
ítélet, kritika kifejezése (Ce n’est pas bien.)
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Parlez plus lentement/plus fort.)
sajnálat kifejezése (Je suis désolé.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Je t’invite à ma fête d’anniversaire. Tu viens? Tu peux venir? Oui, j’accepte. Désolé, je ne suis pas libre.)
kérés és arra reagálás (Peux-tu me donner un stylo? Je peux avoir un stylo? Oui, je peux. Non, je ne peux pas.), javaslat és
arra reagálás (Et si on allait au cinéma? Bonne idée.)
kínálás és arra történő reakció kifejezése (Voulez-vous un jus d’orange? Voilà. Oui, merci, je veux bien. Non, merci.)
információkérés, információadás (Quelle est ta matière préférée? La biologie.)
véleménykérés és arra reagálás (Qu’est-ce que tu en penses? Je pense que … Je crois que ….. Je trouve que ….. A mon avis
…….. Selon moi …)
egyetértés kifejezése (Je suis d’accord avec toi.)
egyet nem értés kifejezése (Je ne suis pas d’accord.)
akarat kifejezése (Je veux faire qc.)
képesség kifejezése (Je sais faire qc.)
lehetőség kifejezése (Je peux faire qc.)
remény kifejezése (J’espère que .)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Peux-tu me donner un stylo? Je peux avoir un stylo? Oui, je peux. Non, je ne peux
pas.)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Tu veux une pomme? J’en veux. Je n’en veux pas. Et si on allait au
cinéma? Bonne idée.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Tu peux venir avec nous? Oui, volontiers. Non, malheureusement je ne peux pas
y aller.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Répétez, s’il vous plaît.)
öröm kifejezése (Je suis heureux.)
bánat / bosszúság kifejezése (C’est dommage.)
események leírása (D’abord … puis … Finalement …)
Nyelvi elemek, struktúrák a francia mint második idegen nyelvre a 9-10. évfolyamon (a zárójelben olvasható francia
nyelvű kifejezések példák)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben (C’est… Ce n’est pas… être, les verbes en -er, et en -ir, il y a, il n’y a pas…,
) birtoklás: avoir, birtokos névmás, felszólító mód: Impératif, mennyiségi viszonyok: egyes és többes szám (un chien- des chiens, une personne – des gens); számok (un, deux …. mille), sorszámok (premier, deuxième…); hímnem – nőnem (le, la, l’ un,
une, du, de la) határozott névelő és többes száma (le, la – les) megszámlálható főnevek (un-une – des, peu de, beaucoup de
+ főnév); megszámlálhatatlan főnevek ( du – de la, de l’ – Je prends du pain. Je ne prends pas de pain pour le petit déjeuner.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás, elöljárószók (ici, là, dans, à côté de, sur, sous, devant, derrière, à gauche, à
droite de, en face de, proche de, entre …)
időbeli viszonyok: gyakoriság (Combien de fois? Quand? toujours, souvent, parfois, trois fois par semaine, par mois, tous les
jours, jamais, rarement), dátumok/időpontok (le 9 mars, en 1997, en juillet, à 5 heures, lundi, le lundi, toutes les deux semaines); időtartam: Pendant combien de temps? (Pendant combien de temps as-tu été en France? Pendant deux mois. Pour
combien de temps vas-tu partir pour la France? Pour 15 jours.)
modalitás: ’pouvoir’, ’devoir’ , ’savoir’ , ’vouloir’ segédige (Je peux chanter. Je sais faire du ski. Je dois faire mes devoirs); Személytelen szerkezetek: Il faut. Időjárással kapcsolatos kifejezések (Il pleut. Il neige. Il fait du soleil. Il fait bon. Il fait mauvais.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: les verbes irréguliers, les verbes réfléchis cselekvés, történés, létezés
kifejezése múlt időben: a passé composé és az imparfait használata (Je suis allé chez ma grand-mère. J’ai fait du football de
10 à 12 ans. Je n’ai pas regardé la télévision hier. Il faisait beau.)

cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: futur proche ’aller + infinitif’ (Je vais aller chez le médecin. Il va y avoir de
la pluie.)
felszólító mód: impératif. (Mange-le. Allons-y. Ne le mange pas. Assieds-toi. Ne t’assieds pas.)
minőségi viszonyok: melléknevek fokozása (Il est plus jeune que son copain. Marie est la plus jolie fille dans la classe); rendhagyó melléknevek fokozása (bon/mauvais, meilleur/pire)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás ici, là, dans, à côté de, sur, sous, devant, derrière, à gauche, à droite de, en
face de, proche de, entre …)
időbeli viszonyok: gyakoriság - (Combien de fois? Quand? toujours, souvent, parfois, trois fois par semaine, par mois, tous les
jours, jamais, rarement), dátumok/időpontok (le 9 mars, en 1997, en juillet, à 5 heures, lundi, le lundi, toutes les deux semaines); időtartam: Pendant combien de temps? (Pendant combien de temps as-tu été en France? Pendant deux mois. Pour
combien de temps vas-tu partir pour la France? Pour 15 jours.)
modalitás: ’pouvoir’, ’devoir’ , ’savoir’ , ’vouloir’ segédige (Je peux chanter. Je sais faire du ski. Je dois faire mes devoirs);
Személytelen szerkezetek: Il faut. Időjárással kapcsolatos kifejezések (Il pleut. Il neige. Il fait du soleil. Il fait bon. Il fait mauvais.)
Tagadás: ne … pas (Je n’aime pas le thé.) ne pas + infinitif (ne pas se baigner) pas de + főnév (Non, merci, pas de café.) ne ….
rien, ne …. jamais, ne …. plus, ne ….. personne
Igei vonzatok a ’de’ és ’à’ prepozíciók: aller à, venir de, országok előtt: au, en, aux (en Chine, au Portugal, aux États-Unis)
Határozóképzés: joli + ment – joliment / rendhagyók (bien/mal)
les pronoms COD et COI (Je ne le vois pas; Je ne lui donne pas mon livre.)
szövegösszetartó eszközök: mutató névmások, les adjectifs possessifs (ce, cet, cette, ces), kötőszavak (et, ou, mais, parce
que), névmások (COD, COI, réfléchis, tonique: moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux elles), la conjonction ’si’ (Si elle est importante pour toi, tu l’appelles.);
Egyszerű kérdések: Est-ce que (Est-ce que tu aimes le cinéma?) Fordított szórend: (Quand, Pourquoi, Comment, Quel, Quelle, Quels, Quelles, Combien de, De quelle couleur est …) (Quand vas-tu en Espagne?)

MATEMATIKA
Évfolyam: 9 - 10.
Képzési típus: gimnázium/A és B osztály
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – matematika
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 9−10. évfolyamon: 340 óra (5×34 + 5×34 óra)
Kerettanterv heti óraszáma:
9. évfolyam
3
10. évfolyam 3
Összesen: 6
9. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszáma:

5

10. évfolyam

5

Összesen: 10

Tematikai egységek a 9. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

1.

Halmazok

6

10

2.

Matematikai logika

4

5

3.

Kombinatorika, gráfok

6

10

4.

Számhalmazok, műveletek

4

6

5.

Hatvány, gyök

5

10

6.

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során

8

18

7.

Arányosság, százalékszámítás

6

8

8.

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

15

27

9.

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

0

0

10.

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

10

18

11.

Geometriai alapismeretek

6

10

12.

Háromszögek

4

8

13.

Négyszögek, sokszögek

6

10

14.

A kör és részei

6

10

15.

Transzformációk, szerkesztések

12

16

16.

Leíró statisztika

4

4

17.

Valószínűségszámítás

0

0

102

170

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:

Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

1.

Halmazok

4

6

2.

Matematikai logika

6

9

3.

Kombinatorika, gráfok

6

10

4.

Számhalmazok, műveletek

4

5

5.

Hatvány, gyök

7

15

6.

Betűs kifejezések alkalmazása egyenletmegoldás, függvényábrázolás során

4

10

7.

Arányosság, százalékszámítás

4

5

8.

Elsőfokú egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

3

5

9.

Másodfokú egyenletek, egyenlőtlenségek

16

28

10.

A függvény fogalma, függvénytulajdonságok

6

11

11.

Geometriai alapismeretek

2

3

12.

Háromszögek

10

17

13.

Négyszögek, sokszögek

4

8

14.

A kör és részei

4

6

15.

Transzformációk, szerkesztések

8

13

16.

Leíró statisztika

6

7

17.

Valószínűségszámítás

8

12

102

170

Összes óraszám:

TÖRTÉNELEM
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: - emelt szintű 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 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A kerettanterv óraszáma 9-10. évfolyamon: 136 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére 9-10. évfolyamon: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évf.

2

10. évf.

2

9. évf.

2

10. évf.

2

A helyi tanterv heti óraszáma:

A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek az 9. évfolyamon:
Órakeret a Órakeret a
Tematikai egység
kerettanterv helyi tantervszerint
ben
I.
A középkori Magyar Királyság fénykora
1. Az Anjouk 4+1 mélységi óra
13 +5 mély2. A török fenyegetés árnyékában 3+ 1 mélységi óra
ségi óra
18
3. Hunyadi Mátyás 4+1 mélységi óra
4. A magyar középkor kulturális hagyatéka 2+ 2 mélységi óra
II.
A kora újkor
1.
A földrajzi felfedezések 3 óra
12
12
2.
A korai kapitalizmus 3 óra
3.
Reformáció Európában és Magyarországon 3 óra
4.
„Hitviták tüzében” 3 óra
III.
A török hódoltság kora Magyarországon
1. Az ország három részre szakadása. 3 óra
11
11
2. A Magyar Királyság a Habsburg Birodalomban 2 óra
3. Az Erdélyi Fejedelemség aranykora 3 óra
4. A török kiűzése és a török kor mérlege 3 óra
IV.
A felvilágosodás kora
8
8
1. A felvilágosodás 2 óra
2. Államszervezetek a felvilágosodás jegyében 3 óra
3. A francia forradalom és hatása 3 óra
V.
Magyarország a 18. században
1. A Rákóczi-szabadságharc 3 +1 mélységi óra
10 + 4 mély14
2. Magyarország újranépesülése és újranépesítése 3+1 mélységi óra
ségi óra
3. A felvilágosult abszolutizmus reformjai 4 +2 mélyégi óra
VI.
Az új eszmék és az iparosodás
1. Liberalizmus, nacionalizmus és konzervativizmus 2 óra
5
5
2. Az ipari forradalom hullámai 3 óra
59 + 9 mély68
Összesen:
ségi óra (68)

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:

Tematikai egység
I.
1.
2.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.
2.
3.
VI.
1.
2.
3.

A reformkor
A politikai élet színterei 5 óra
A reformkor fő kérdései 5 óra
A forradalom és a szabadságharc
A forradalom céljai és eredményei 4+ 1 mélységi óra
A szabadságharc főbb eseményei és kiemelkedő szereplői 4+2
mélységi óra
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
A szocializmus és a munkásmozgalom 3 óra
A polgári nemzetállam megteremtése (Németország, Amerikai
Egyesült Államok, Japán) 3 óra
A dualizmus kora
A kiegyezés és a dualizmus rendszere 4+ 2 mélységi óra
A nemzeti és nemzetiségi kérdés, a cigányság helyzete 4 óra
Az ipari forradalom Magyarországon 4 óra
Társadalom és életmód a dualizmus korában 3+2 mélységi óra
Modern birodalmak, ősi kultúrák
Az imperializmus 4 óra
India 2 óra
Kína 2 óra
A nagy háború
Az első világháború 5 óra
Az első világháború jellemzői és hatása 4 óra
Magyarország a világháborúban 5 óra

Összes óraszám

Órakeret a ke- Órakeret a herettanterv sze- lyi tantervben
rint
10

10

8+ 3 mélységi
óra

11

6

6

15+ 4 mélységi
óra

19

8

8

14

14

61+ 7 mélységi
óra
(68)

68

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
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 102 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

2

3

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

2

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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.

Az anyagok szerkezete és tulajdonságai

2.
3.

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
8/8

8+0

Kémiai átalakulások

12/12

12+0

A nemfémes elemek és vegyületeik

14/14

14+0

34/102

34+0=34

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.

A szén egyszerű szerves vegyületei

2.

Az életműködések kémiai alapjai

3.

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
25/25

25+0

9/9

9+0

A fémek és vegyületeik, elektrokémia

12/12

12+0

4.

Kémia az ipari termelésben és a mindennapokban

16/16

16+0

5.

Környezeti kémia és környezetvédelem

6/6

6+0

68/102

68+0=68

Összes óraszám:

FIZIKA
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
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 170 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

3

5

A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
1.

Egyszerű mozgások

12/12

12+0

2.

A közlekedés és sportolás fizikája

12/12

12+0

3.

Ismétlődő mozgások

12/12

12+0

4.

Az energia

10/10

10+0

5.

A melegítés és hűtés következményei

12/12

12+0

6.

Víz és levegő a környezetünkben

10/10

10+0

68/170

68+0=68

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.

Gépek

2.

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
9/9

9+0

Szikrák, villámok

10/10

10+0

3.

Elektromosság a környezetünkben

14/14

14+0

4.

Generátorok és motorok

10/10

10+0

5.

A hullámok szerepe a kommunikációban

14/14

14+0

6.

Képek és látás

10/10

10+0

7.

Az atomok és a fény

9/9

9+0

8.

Környezetünk épségének megőrzése

12/12

12+0

9.

A Világegyetem megismerése

14/14

14+0

102/170

102+0=102

Összes óraszám:

BIOLÓGIA
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
Bevezetése: a 2022/2023 tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 170 óra (9. évfolyamon 102 óra, 10. évfolyamon 68 óra)
Ismétlés, számonkérés órakerete: 6 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
9. évfolyam
3
10. évfolyam 2
5
9. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

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/ Fejlesz- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
tési cél sorszáma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A biológia tudománya (NAT: A biológia kutatási céljai és
módszerei)
Az ember szervezete és egészsége I. Testkép, testalkat,
mozgásképesség (NAT: Az ember szervezete és egészsége)
Az ember szervezete és egészsége II. Anyagforgalmi szervrendszerek (NAT: Az ember szervezete és egészsége)
Az ember szervezete és egészsége III.
Információforgalom, szabályozás (NAT: Az ember szervezete és egészsége)
Az emberi nemek és a szaporodás biológiai alapjai (NAT:
Az ember szervezete és egészsége)
A lelki egyensúly és a testi állapot összefüggése (NAT: Az
ember szervezete és egészsége)
Az egészségügyi rendszer ismerete, elsősegélynyújtás
(NAT: Az ember szervezete és egészsége)
Az élőhelyek jellemzői, a populációk közötti kapcsolatok
(NAT: A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság)
Az élőhelyi környezethez való alkalmazkodás (NAT: A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság)
Az életközösségek biológiai sokfélesége (NAT: A bioszféra
egyensúlya, fenntarthatóság)
Az emberi tevékenység hatása a bioszférára (NAT: A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság)
A fenntartható életvitel, technológia és gazdálkodás (NAT:
A bioszféra egyensúlya, fenntarthatóság)
A Föld és a Kárpát-medence értékei (NAT: A bioszféra
egyensúlya, fenntarthatóság)

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
4

3+0

8

8+0

12

12+0

12

12+0

6

6+0

8

8+0

8

8+0

10

10+0

6

6+0

6

6+0

8

7+0

8

8+0

8

8+0

104

102

Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

1.

Az élet eredete és feltételei (NAT: Az élet eredete és szerveződése)

6

6+0

2.

Az élővilág egysége, a felépítés és működés alapelvei
(NAT: Az élet eredete és szerveződése)

6

6+0

3.

A sejt és a genom szerveződése és működése (NAT: Az
élet eredete és szerveződése)

8

8+1

4.

A sejt és a magasabb szerveződési szintek kapcsolata
(NAT: Az élet eredete és szerveződése)

12

12+1

5.

A változékonyság molekuláris alapjai (NAT: Öröklődés és
evolúció, A biotechnológia módszerei és alkalmazása)

10

10+0

6.

Egyedszintű öröklődés (NAT: Öröklődés és evolúció, A biotechnológia módszerei és alkalmazása)

12

12+0

7.

A biológiai evolúció (NAT: Öröklődés és evolúció, A biotechnológia módszerei és alkalmazása)

12

12+0

66

68+2

Összes óraszám:

FÖLDRAJZ
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika és emelt szintű nyelvi képzés/emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv az gimnáziumok 9-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9. évfolyamon: 68 óra
A tanterv óraszáma 10. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

9. évfolyam

2

10. évfolyam

1

3

9. évfolyam

2

10. évfolyam

1

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 sorTematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben

1.

Tájékozódás a kozmikus térben és az időben

6

6

2.

A kőzetburok

11

11

3.

A légkör

9

9

4.

A vízburok

7

7

5.

A geoszférák kölcsönhatásai és összefüggései

15

14

6.

Átalakuló települések, eltérő demográfiai problémák a
21. században

7

7

7.

Helyi problémák, globális kihívások, a fenntartható jövő
dilemmái

14

14

69

68

Összes óraszám:

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

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben

1.

A nemzetgazdaságtól a globális világgazdaságig

17

17

2.

Magyarország és Kárpát-medence a 21. században

9

9

3.

A pénz és a tőke mozgásai a világgazdaságban

7

7

4.

Év végi összefoglalás

0

1

33

34

Összes óraszám

ÉNEK-ZENE
Évfolyam: 9-10. évfolyam
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 9-12. évfolyama számára – ének-zene
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9-10. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
9. évfolyam
1
10. évfolyam 1
2
9. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

3.
Összes óraszám

Zeneművek/ Énekes anyag
Népdalaink világa
Műzenei szemelvények, és más népek dalai
Vásárhelyi népdalok
Zenei reprodukció – Éneklés
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti
alapismeretek
Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag
Szerelem, barátság
Zeneművek és a történelem
Zeneművek és az irodalom
Életképek
Régi muzsika kertje
Szemelvények a magyar zenetörténetből
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése,
zenehallgatás
Komplex készségfejlesztés

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

10

10

18

18

6

6

34

34

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

3.
Összes óraszám

Zeneművek/ Énekes anyag
Népdalaink világa
Műzenei szemelvények, és más népek dalai
Vásárhelyi népdalok
Zenei reprodukció – Éneklés
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás, zeneelméleti
alapismeretek
Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag
Szerelem, barátság
Zeneművek és a történelem
Zeneművek és az irodalom
Életképek
Régi muzsika kertje
Szemelvények a magyar zenetörténetből
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése,
zenehallgatás
Komplex készségfejlesztés

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

10

10

18

18

6

6

34

34

VIZUÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 9.-10. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika és emelt szintű nyelvi képzés
emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 9-10. évfolyama számára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 9.a évfolyamon 2023/24-es tanévben a 9.b évfolyamon a 2023/23-as tanévben, 10.a évfolyamon 2024/25-ös
tanévben és 10.b évfolyamon 2023/24-es tanévben.
A tanterv óraszáma az 9. évfolyamon: 34 óra
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
9. évfolyam
1
10. évfolyam
1
2
Helyi tanterv heti óraszáma:

9. évfolyam

1

10. évfolyam

1

2

A témakörök áttekintő táblázata: 9. évfolyam
kerettanterv óraszám

helyi tanterv óraszám

Korszak, stílus, műfaj

6

6

Kortárs művészeti jelenségek, művészeti koncepció, személyes és társadalmi
üzenet

5

5

A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információfeldolgozás

4

4

Digitális képalkotás, közösségi média digitális tartalom előállítás, személyesség

3

3

Design, divat, identitás, tervezett környezet azonosulás

8

8

Környezet és fenntarthatóság, természeti és tervezett környezet egyensúlya

8

6

Kortárs és egyetemes képzőművészeti kiállítás látogatásra, elemzésre fenntartott óra

0

2

Összes óraszám:

34

34

kerettanterv óraszám

helyi tanterv óraszám

Korszak, stílus, műfaj

6

6

Kortárs művészeti jelenségek, művészeti koncepció, személyes és társadalmi
üzenet

5

5

A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információfeldolgozás

4

4

Digitális képalkotás, közösségi média digitális tartalom előállítás, személyesség

3

3

Design, divat, identitás, tervezett környezet azonosulás

8

8

Környezet és fenntarthatóság, természeti és tervezett környezet egyensúlya

8

6

Kortárs és egyetemes képzőművészeti kiállítás látogatásra, elemzésre fenntartott óra

0

2

Összes óraszám:

34

34

Témakör neve

A témakörök áttekintő táblázata: 10. évfolyam

Témakör neve

DIGITÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 9-10.
Képzési típus: gimnázium
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a gimnázium 9-10. évfolyama számára – digitális kultúra
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma az 9-10. évfolyamon: 102 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
9. évfolyam
2
10 évfolyam
1
Összesen: 3
9. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszáma:

2

10. évfolyam

1

Összesen: 3

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
Órakeret a hekerettantervlyi tantervben
ben
9.
9-10.

1.
2.

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata

25

18

Információs társadalom, e-Világ

3

2

3.

Mobiltechnológiai ismeretek

4

2

4.

Szövegszerkesztés

11

7

5.

Számítógépes grafika

14

10

6.

Multimédiás dokumentumok készítése

4

3

7.

Online kommunikáció

4

3

8.

Publikálás a világhálón

14

10

9.

Táblázatkezelés

12

10.

Adatbázis-kezelés

5

8
0

11.

A digitális eszközök használata

6

5

102

68

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a
Órakeret a hekerettantervlyi tantervben
ben
10.
9-10.

1.
2.

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata

25

7

Információs társadalom, e-Világ

3

1

3.

Mobiltechnológiai ismeretek

4

2

4.

Szövegszerkesztés

11

4

5.

Számítógépes grafika

14

4

6.

Multimédiás dokumentumok készítése

4

1

7.

Online kommunikáció

4

1

8.

Publikálás a világhálón

14

4

9.

Táblázatkezelés

12

10.

Adatbázis-kezelés

5

4
5

11.

A digitális eszközök használata

6

1

102

34

Összes óraszám:

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 2020/2021. tanévben a kilencedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 9. évfolyamon: 170 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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi tantervben

36

18

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása és végrehajtása.
A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári kontrollal.
Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások

46

23

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus
bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló
végrehajtása
A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása.
Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak,
kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése.
Torna jellegű feladatmegoldások

46

23

Gimnasztika és rendgyakorlatok-prevenció, relaxáció
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását
elősegítő gyakorlatok rendszeres végzése.
Alapvető relaxációs technikák ismerete, alkalmazása.

2.

3.

-A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek nehézségi
fokának emelése differenciáltan.

4.

5.

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása.
Sportjátékok

64

32

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, szabályainak
készségszintű elsajátítása, alkalmazása.
Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető,
nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása..
Testnevelési és népi játékok

34

17

A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek felismerése, a játéktér határainak érzékelése.
Önvédelmi és küzdősportok

42

14

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő aszszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása mellett.
Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt
tanúsítva.
Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése.
- A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása.
Alternatív környezetben végezhető mozgásformák

38

A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása.

6.

7.

25 (17 úszás)

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó
egészségmegőrző mozgásformák ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben.
A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás kialakítása
a társak körében.

8.

A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása
Úszás

34

17

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása.
A folyamatos úszások távolságának, időtartamának
fokozatos növelése.
Összes óraszám:

340

170

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 2020/2021. tanévben a tizedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 10. évfolyamon: 170 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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.

Órakeret a
kerettantervben

Órakeret a
helyi tantervben

36

12

Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok közös, majd önálló összeállítása és végrehajtása.
A sportágspecifikus bemelegítések önálló összeállítása, levezetése társaknak tanári kontrollal.
Terhelések után a különböző testrészek izomzatának nyújtását szolgáló gyakorlatok önálló összeállítása, végrehajtása tanári kontrollal.
Atlétikai jellegű feladatmegoldások

46

23

Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus
bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása
A futó-, dobó- és ugróiskolai gyakorlatok mozgáskészség-, mozgásképesség- és egészségfejlesztésben betöltött szerepének tudatosítása.
Az atlétika sportágtörténetének, világcsúcsainak,
kiemelkedő külföldi és magyar személyiségeinek,
olimpikonjainak megismerése.
Torna jellegű feladatmegoldások

46

22

Gimnasztika és rendgyakorlatok, prevenció, relaxáció
A biomechanikailag helyes testtartás kialakítását
elősegítő gyakorlatok rendszeres végzése.
Alapvető relaxációs technikák ismerete, alkalmazása.

2.

3.

A korábbi követelményeken túlmutató mozgásanyag tanulása és gyakorlása. Az elemek nehézségi
fokának emelése differenciáltan.

A rendelkezésre álló és a célnak megfelelő tornaszereken statikus testhelyzetek, támlázások, támaszcserék, lendületek, ellendülések, fellendülések, fel-, le- és átugrások végrehajtása
Sportjátékok

64

32

5.

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alaptaktikai elemeinek, szabályainak
készségszintű elsajátítása, alkalmazása.
Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
A sportjátékok specifikus bemelegítő, levezető,
nyújtó gyakorlatainak összeállítása tanári segítséggel, a gyakorlatok önálló végrehajtása.
Testnevelési és népi játékok

36

17

6.

A különböző testnevelési játékok baleset-megelőzési szabályainak tudatosítása, következetes betartása.
A dinamikusan változó méretű, alakú játékterületen a figyelemmegosztást igénylő fogó- és futójátékokban a teljes játékteret felölelő mozgásútvonalak kialakítása, az üres területek felismerése, a
játéktér határainak érzékelése.
Önvédelmi és küzdősportok

42

15

7.

A küzdőfeladatokban az életkornak megfelelő aszszertivitás kialakítása a társak iránti tisztelet és tolerancia megtartása mellett.
Siker és kudarc feldolgozása megfelelő önkontrollt
tanúsítva.
Konfliktuskerülő magatartás kialakítása, a támadások tudatos megelőzése, kikerülése.
A küzdő jellegű feladatok balesetvédelmi szabályainak következetes betartása.
Alternatív környezetben végezhető mozgásformák

38

32 (17 úszás)

34

17

4.

A különböző intenzitási kategóriákba tartozó
egészségmegőrző mozgásformák ismeretének elmélyítése, törekvés azok alkalmazására a mindennapos életvezetésben.
A környezetvédelmi szabályok betartása és betartatása, a környezettudatos gondolkodás kialakítása
a társak körében.
A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása
8.

Úszás

A korábban tanult úszásnem(ek) folyamatos gyakorlása, technikájának javítása.
A folyamatos úszások távolságának, időtartamának
fokozatos növelése.
Összes óraszám:

340

170

OSZTÁLYFŐNÖKI
Évfolyam: 9-10. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2022/2023. tanévben a 9. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 9-10. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

9. évf.

1

10. évf.

1

9. évf.

1

10. évf.

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

Tematikai egységek az 9. évfolyamon:
Tematikai
Órakeret a Órakeret a
egység sor- Tematikai egység
kerettan- helyi tanszáma
terv szerint tervben
1.
Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend Adatok, ismerkedés,
3
órarend
2.
Önismeret fejlesztése - személyiségfejlődés Viselkedéskultúra
4
3.
Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési technikák
3
4.
A hatékony tanulás technikája /digitális tanulás
5
5.
Egészséges életmód, drog és egyéb függőségek, megelőzés –
5
EVP
Pszichoszexuális fejlődés
6.
Környezettudatos életmód
3
7.
Kommunikációs technikák
3
Médiafogyasztás és használat
8.
Ünnepek, megemlékezések, hagyományok. Nemzeti identitás
2
9.
Segítő életmódra nevelés, szociális képességek fejlesztése-isko4
lai közösségi szolgálat szervezése
10.
Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszak értékelése
2
Összes óra
34

Tematikai egységek a 10. évfolyamon:

Tematikai
Tematikai egység
egység
sorszáma
1.
Tűz-és balesetvédelmi oktatás. Adatok, órarend, házirend.
2.
Önismeret – személyiségfejlődés, felelősségvállalás, családtervezés
3.
Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési technikák
4.
Pályaválasztás: jövőkép, karrierépítés
5.
Egészséges életmód, drog és egyéb függőségek, megelőzés – EVP
Pszichoszexuális fejlődés, párkapcsolatok
6.
Ember és természet, környezettudatos életmód
7.
A tanulás feltételei, tanulási stílusok, módszerek. „Az egész életen
át tartó tanulás” fogalma. Digitális tanulás
8.
Kommunikációs technikák
Médiafogyasztás és használat
9.
Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Nemzeti identitás
10.
Segítő életmódra nevelés, szociális képességek fejlesztése- az iskolai közösségi szolgálat szervezése
11.
Aktuális problémák megbeszélése, az eltelt időszak értékelése
Összes óra

Órakeret a
Órakeret a
helyi tankerettantervben
terv szerint
3
3
2
4
4
2
4
2
2
4
4
34

11-12. évfolyam
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (SÁVVAL)
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintû/emelt óraszámú matematika és emelt szintû nyelvi képzés
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – magyar nyelv és irodalom Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követõen felmenõ rendszerben. A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 256 óra
Ebbõl törzsanyag (az összóraszám 80 %-a): 205 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max.: 20 %-a): 51 óra
Az óraszám sávos rendszerben: 384 óra
Ebbõl törzsanyag (az összóraszám 80 %-a): 308 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max.: 20 %-a): 76 óra
Magyar nyelv:
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1

12. évfolyam

1

A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1 1

12. évfolyam

1

1

Irodalom:
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam
11. évfolyam

3
3 5

12. évfolyam
12. évfolyam

3
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 egy- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
ség/ Fejlesztési
cél sorszáma

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben
80%+20%

Órakeret helyi tantervben sávos
rendszerben
80%+20%

1.

Szótárhasználat

2 óra

2

2

2.

Retorika

11 óra

11

11

3.

Általános nyelvészeti ismeretek

7 óra

7

7

4.

Pragmatikai ismeretek

7 óra

7

7

5.

Szövegalkotás

0 óra

7

-

6.

Tanulmányi versenyek (OKTV, Szép magyar beszéd, Édes anyanyelvünk)

0 óra

-

7

27+7=34

27+7=34

Összes óraszám:

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

–

–

Órakeret helyi tantervben sávos
rendszerben
80%+20%
4

Az európai klasszikus modernség
Életmű – Arany János
Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az
ember tragédiája

13 óra
10 óra
5 óra

13+5
10+1
5+1

16+10
14
8

Életmű - Mikszáth Kálmán
Szemelvények a XIX. század és századforduló magyar irodalmából

6 óra
4 óra

6+4
4

10
6

5 óra

5

6

Életmű – Ady Endre

9 óra

9+4

18

Életmű – Babits Mihály

8 óra

8

14

Életmű – Kosztolányi Dezső

8 óra

8+3

16

Portré – Móricz Zsigmond

5 óra

5+1

8+4

Portré – Wass Albert

4 óra

4

4

Metszetek a XX. század magyar irodalmából – Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes

5 óra

5+1

6+2

14.

Műértelmező szövegalkotás

0 óra

–

10

15.

Színházlátogatás

0 óra

–

4

Tanulmányi versenyek (OKTV, vers- és prózamondó versenyek)

0 óra

–

10

Elméleti alapozás, elmélyítés, alkalmazás

Életmű – Herczeg Ferenc

16.
Összes óraszám:

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tantervben
ben
80%+20%

82+20=102 136+34=170

Tematikai egységek a 12. évfolyamon magyar nyelvből:
Tematikai egy- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
ség/ Fejlesztési
cél sorszáma

Órakeret a Órakeret a Órakeret hekerettanterv- helyi tanterv- lyi tantervben
ben
ben sávos
rendszerben

1.

Nyelv és társadalom

8 óra

8

8

2.
3.
4.

Nyelvtörténet
Ismeretek a nyelvről (érettségire felkészítés)
Tanulmányi versenyek (OKTV, Szép magyar beszéd, Édes anyanyelvünk)

6 óra
10 óra
0 óra

6
10+6
-

6
10
6

24+6=30

24+6=30

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon irodalomból
Tematikai egy- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
ség/
Fejlesztési cél
sorszáma

Órakeret a Órakeret a Órakeret hekerettanterv- helyi tanterv- lyi tantervben
ben
ben sávos
rendszerben

1.

Az érettségi követelményeinek és feladattípusainak áttekintése

0 óra

–

6

2.

Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar
avantgárd

17 óra

17

18+2

3.

Életmû – József Attila

9 óra

9+4

10+4

4.

Portrék – Örkény István, Szabó Magda, Kányádi
Sándor

7 óra

7+3

14+2

5.

Metszetek: egyéni utakon– Szabó Dezső, Krúdy
Gyula, Weöres Sándor

6 óra

6

8

6.

Metszetek: a modernista irodalomból – Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós

6 óra

6+2

12+4

7.

Metszetek: a határon túli irodalomból – Dsida
Jenő, Reményik Sándor, Áprily Lajos

6 óra

6

8

8.

Metszetek: a XX. század 2. felének lírájából: Nagy
László, Pilinszky János, Illyés Gyula

5 óra

5+1

8

9.

Színház és drámatörténet – Szabó Magda, Örkény
István

3 óra

3+1

4

10.

A XX. századi történelem az irodalomban

8 óra

8

10

11.

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

5 óra

5+1

8+6

12.

Az irodalom határterületei

0 óra

2

2

13.

Regionális kultúra – Németh László

0 óra

4

6

14.

Műértelmező szövegalkotás

0 óra

–

8

15.

Színházlátogatás

0 óra

–

4

16.

Tanulmányi versenyek (OKTV, vers- és prózamondó versenyek)

0 óra

Összes óraszám

–

6

72+18=90

120+30=150

Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: emelt szintû természettudományi osztály emelt szintû nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – magyar nyelv és irodalom
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követõen felmenõ rendszerben.
A tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 256 óra
Ebbõl törzsanyag (az összóraszám 80 %-a): 205 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max.: 20 %-a): 51 óra
Az óraszám sávos rendszerben: 384 óra
Ebbõl törzsanyag (az összóraszám 80 %-a): 307 óra
Szabadon felhasználható órakeret (az összóraszám max.: 20 %-a): 77 óra
Magyar nyelv:
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

1

12. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

1

1

11. évfolyam

3

12. évfolyam

11. évfolyam

3

5

1

1

12. évfolyam

1

1

3

5

Irodalom:
Kerettanterv heti óraszáma:

A helyi tanterv heti óraszám:

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
Tematikai egy- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
ség/ Fejlesztési
cél sorszáma

Órakeret a Órakeret a Órakeret
kerettanterv- helyi tan- helyi tanben
tervben tervben sá80%+20% vos rendszerben
80%+20%
2 óra
2
2

1.

Szótárhasználat

2.

Retorika

11 óra

11

11

3.

Általános nyelvészeti ismeretek

7 óra

7

7

4.

Pragmatikai ismeretek

7 óra

7

7

5.

Szövegalkotás

0 óra

7

-

6.

Tanulmányi versenyek (OKTV, Szép magyar beszéd,
Édes anyanyelvünk)

0 óra

-

7

27+7=34

27+7=34

Összes óraszám:

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

Órakeret a Órakeret a Órakeret
kerettanterv- helyi tan- helyi tanben
tervben tervben sá80%+20% vos rendszerben
80%+20%
–
–
4

1.

Elméleti alapozás, elmélyítés, alkalmazás

2.
3.

Az európai klasszikus modernség
Életmű – Arany János

13 óra
10 óra

13+5
10+1

16+10
14

4.

Színház– és drámatörténet – Madách Imre: Az ember tragédiája

5 óra

5+1

8

5.

Életmű - Mikszáth Kálmán

6 óra

6+4

10

6.

Szemelvények a XIX. század és századforduló magyar irodalmából

4 óra

4

6

7.

Életmű – Herczeg Ferenc

5 óra

5

6

8.

Életmű – Ady Endre

9 óra

9+4

18

9.

Életmű – Babits Mihály

8 óra

8

14

10.

Életmű – Kosztolányi Dezső

8 óra

8+3

16

11.

Portré – Móricz Zsigmond

5 óra

5+1

8+4

12.

Portré – Wass Albert

4 óra

4

4

13.

Metszetek a XX. század magyar irodalmából – Juhász Gyula, Tóth Árpád, Karinthy Frigyes

5 óra

5+1

6+2

14.

Műértelmező szövegalkotás

0 óra

–

10

15.

Színházlátogatás

0 óra

–

4

16.

Tanulmányi versenyek (OKTV, vers- és prózamondó
versenyek)

0 óra

–

10

Összes óraszám:

82+20=102 136+34=170

Tematikai egységek a 12. évfolyamon magyar nyelvből:
Tematikai egy- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
ség/ Fejlesztési
cél sorszáma

Órakeret a Órakeret a Órakeret
kerettanterv- helyi tan- helyi tanben
tervben tervben sávos rendszerben

1.

Nyelv és társadalom

8 óra

8

8

2.

Nyelvtörténet

6 óra

6

6

3.

Ismeretek a nyelvről (érettségire felkészítés)

10 óra

10+6

10

4.

Tanulmányi versenyek (OKTV, Szép magyar beszéd,
Édes anyanyelvünk)

0 óra

-

6

Összes óraszám:

24+6=30

24+6=30

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Az érettségi követelményeinek és feladattípusainak
áttekintése
Világirodalom – avantgárd irányzatok; a magyar
avantgárd

2.

Órakeret a Órakeret a Órakeret
kerettanterv- helyi tan- helyi tanben
tervben tervben sávos rendszerben
0 óra

–

6

17 óra

17

18+2

3.

Életmû – József Attila

9 óra

9+4

10+4

4.

Portrék – Örkény István, Szabó Magda, Kányádi Sándor

7 óra

7+3

14+2

5.

Metszetek: egyéni utakon– Szabó Dezső, Krúdy
Gyula, Weöres Sándor

6 óra

6

8

6.

Metszetek: a modernista irodalomból – Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós

6 óra

6+2

12+4

7.

Metszetek: a határon túli irodalomból – Dsida Jenő,
Reményik Sándor, Áprily Lajos

6 óra

6

8

8.

Metszetek: a XX. század 2. felének lírájából: Nagy
László, Pilinszky János, Illyés Gyula

5 óra

5+1

8

9.

Színház és drámatörténet – Szabó Magda, Örkény
István

3 óra

3+1

4

10.

A XX. századi történelem az irodalomban

8 óra

8

10

11.

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

5 óra

5+1

8+6

12.

Az irodalom határterületei

0 óra

2

2

13.

Regionális kultúra – Németh László

0 óra

4

6

14.

Műértelmező szövegalkotás

0 óra

–

8

15.

Színházlátogatás

0 óra

–

4

16.

Tanulmányi versenyek (OKTV, vers- és prózamondó
versenyek)

0 óra

–

6

Összes óraszám

72+18=90 120+30=150

ANGOL NYELV
Évfolyam: 11.A
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály
Választott kerettanterv: kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. A évfolyamon: 102 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

11.A évfolyam

4

11. A évfolyam

3

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

II.

III.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics: family relations, lifestyle
6. Acquaintances, family relations, different generations
within the family, love and marriage, friends, famous
people, role models, healthcare personnel kb. 2 óra
7. Parts of the house/flat, furnishings, appliances, basic
objects used for treating illnesses and keeping fit,
clothes and accessories kb. 2 óra
3. Daily routine, habits, healthy eating, eating in different
places (home, canteeen, restaurants) keeping fit, going to
the doctor’s, household duties, doing chores, doing the
garden and taking care of everyday responsibilites kb. 2
óra
11. Vitafórum
az egyes családtagok családban betöltött szerepe
és feladatai
- ’A házasságok az égben köttetnek’ kb. 2 óra
Environment and nature
11. Animals, plants, environmental protection personnel kb. 1 óra
12. Natural disasters, nature protection campaigns
kb. 2 óra
13. Natural phenomena, maintaining the environment,
sustainability, weather and climate, seasons,
recycling and reusing kb. 2 óra
14. Kiselőadás angol nyelven IKT eszközök segítségével
- Természeti kincsek Magyarországon
- Mindennapi természetvédelem kb. 1 óra
Holiday, travelling, tourism
12. Tourists, tour guides, public service personnel
kb. 1 óra
13. Monuments, exhibits, travel documents, means of
transport, objects used while travelling, forms, brochures kb. 2 óra

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben
12

8

8

6

8

6

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

14. Preparing, planning, organizing a trip, sightseeing,
guided tours kb. 2 óra
15. Egy dokumentumfilm megtekintése egy célnyelvi ország nevezetességeiről kb. 1 óra
Public matters, entertainment
8. Members of the public sector and civil service
kb. 2 óra
9. Entrance tickets, forms, brochures kb. 1 óra
10. Administration, services, giving directions,
giving information, presenting sights kb. 2 óra
11. Hobbies, entertainment, culture, services kb. 1
óra
English and language learning
16. Language skills, language learning strategies kb. 2
óra
17. Egyéni projekt
- egy könnyített olvasmány elolvasása, a book review kb. 2 óra
18. Prezentáció készítése és bemutatása a külföldi
nyelvtanulás pozitív és negatív tapasztalatairól
kb. 2 óra
19. Ismerkedés célnyelvi dialektusokkal kb. 2 óra
Intercultural topics
15. Customs and traditions kb. 2 óra
16. Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete kb. 2 óra
17. Célnyelvi kultúráról információk átadása kb. 2 óra
18. Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről
információk átadása kb. 2 óra
Cross-curricular topics and activities
21. Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven
a témakörre jellemző, életkornak és érdeklődésnek
megfelelő tartalmakból kb. 2 óra
22. Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi
tartalmakban kb. 2 óra
23. Kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről kb. 2 óra
24. Vitafórum
- a humán vagy a reál műveltség a fontos? kb. 2 óra
Current topics
15. Hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre
vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven kb. 2 óra
16. Angol újságcikkek stílusának megismerése kb. 3 óra
17. Osztálymunka
- iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése kb. 3 óra
Science and technology, Communication
18. Scientists, researchers, inventors, engineers, people
working for scientific and technological development
kb. 1 óra

8

6

12

8

12

8

11

8

11

8

8

6

X.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

19. Using technology in everyday life, using technology
for studying or for work, major innovations kb. 2 óra
20. Internetes kutatómunka
- találmányok
- a jövő technikáikb. 3 óra
People and society
1. Towns, villages, countryside, home, public places,
public offices kb. 1 óra
2. Holidays, family events and celebrations, national
and international events and holidays kb. 2 óra
3. Drug addict, computer nerd, workaholic kb. 2 óra
4. Önálló szövegalkotás:
- megfigyeléseim a generációk közti különbségekről
kb. 1 óra
Financial matters
1. Employers, employees, white and blue collar workers
kb. 2 óra
2. Money, currencies, bank forms, advertisements,
commercials kb. 2 óra
3. Family budget, saving, spending and wasting money
kb. 2 óra
Carreer and employment
1. Workplaces, offices kb. 1 óra
2. job interviews, meetings kb. 2 óra
3. Choosing a career, summer jobs, working hours, part
time jobs, unemployment, team work, individual
tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV kb. 2
óra
4. Önálló szövegalkotás
- jelentkezés álláshirdetésre kb. 1 óra
Gaining and sharing knowledge
1. Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ
megszerzése kb. 2 óra
2. Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely témában kb. 3 óra
3. Idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában,
kutatómunka alapján kb. 3 óra
Final exam preparation
1. Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása kb. 3 óra
2. A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni
szempontokból történő átgondolása kb. 3 óra
3. A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
kb. 3 óra
4. Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.kb. 3 óra

Összes óraszám

Évfolyam: 12.A
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály
Választott kerettanterv: kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára

8

6

7

6

8

6

11

8

12

12

136

102

Bevezetése: a 2026/2027. tanévben a tizenkettedik évfolyamon.
A tanterv óraszáma a 12. A évfolyamon:84 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

12.A évfolyam

4

A helyi tanterv heti óraszám:

12. A évfolyam

3

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

II.

III.

IV.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics: family relations, lifestyle
8. Immediate and wider environment, workplace, healthcare facilities, places to spend freetime kb. 2 óra
9. Holidays, school and family celebrations, sports, sport
events, illnesses kb. 2 óra
10. Extended family, welfare, social relations, clothes and
fashion, life stages, relationships, future plans, common illnesses/injuries, healthcare (traditional treatments, home remedies), positive and negative
characteristics, personal success and failure, future
plans kb. 2 óra
Environment and nature
1. Nature, home, city/town/village/countryside,
geographical places, continents, space, the Earth
kb. 2 óra
2. Nature protection, animal protection, keeping
pets, saving natural resources, volunteering
kb. 2 óra
3. Kutatómunka az interneten
a. alternatív energiaforrások
b. globális felmelegedéskb. 1 óra
Holidays, travelling, tourism
16. Types of accommodation, destinations, sights, places
of interests, public service offices kb. 1,5 óra
17. Holidays in Hungary and abroad, festivals kb. 1,5 óra
18. Self-organized and package holidays, currencies, cultural differences, effect of tourism on people and
economy, new areas in tourism: wellness, language
learning kb. 2 óra
Public matters, entertainment
Cultural institutions, public offices, restaurants, hotels, national and international attractions/sights, city
life/country life kb. 2 óra
12. Cultural events, ways of entertainment kb. 2
óra
13. Internetes kutatómunka: kulturális események
és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi városban kb. 1 óra

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
8

6

7

5

7

5

7

5

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

English and language learning
20. Languages, accents and dialects, autonomous
learning kb. 3 óra
21. Csoportmunka
a. szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz kb. 2 óra
22. Vitafórum
a. miért halványulnak el a dialektusok?
b. internetes szótárt vagy papíralapút érdemes használni?kb. 2 óra
Intercultural topics
19. People and culture, traditions, typical landmarks,
national sports, cuisine, local language, tourist
attractions, arts, history, literature kb. 2 óra
20. Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása kb. 2 óra
21. Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti jellemzőkről. kb. 1 óra
22. Vitafórum
a. Fontos-e a különböző kultúrák megőrzése?
b. Miben hasznos a globalizáció? kb. 1 óra
Cross-curricular topics and activities
1. Tanult szavak, szókapcsolatok használata célnyelven
a témakörre jellemző, életkornak és érdeklődésnek
megfelelő tartalmakból kb. 2 óra
2. Információszerzés célnyelven egyéb tanulásterületi
tartalmakban. kb. 2 óra
3. Egyéni projektmunka
 a továbbtanuláshoz választott tantárgyam (tantárgyaim) bemutatása kb. 2 óra
Current topics
18. Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és
nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
kb. 2 óra
19. Pármunka
 célnyelvi sajtótermékek felkutatása kb. 1 óra
20. Pármunka
a. angol sajtótermékek fajtái kb. 1 óra
21. Pármunka
a. az olvasott cikk tartalmának ismertetése,
és állásfoglalás a benne foglaltakkal kapcsolatban kb. 2 óra
Science and technology, Communication
21. Basic objects used by everyday people/scientists/IT
professionals, (parts of) IT gadgets kb. 2 óra
22. Internet, dangers of the internet, social networks, research, inventions kb. 2 óra
23. Vitafórum
a. az internet pozitív és negatív oldalai
b. Lehetséges-e még az egyéni feltalálás? kb. 1 óra
People and society

9

7

8

6

9

6

9

6

7

5

7

5

XI.

XII.

XIII.

XIV.

1. Family, friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the public,
authorities, people working in services kb. 1 óra
2. Objects used in everyday life, fashion and clothes
items kb. 2 óra
3. Shopping, using public services, everyday tasks and
chores, taking part in the life of a community, volunteering, community service kb. 2 óra
Financial matters
1. Public service offices kb. 2 óra
2. Saving, spending and wasting money, banking, online
shopping, exchanging currencies kb. 2 óra
3. Szerepjáték
 banki ügyintézés
 számlanyitás
 reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban kb. 1 óra
Carreer and employment
1. Professionals, employers, employees, colleagues
kb. 2 óra
2. Planning, life long learning, applying for a job kb. 2
óra
3. Szerepjáték
 állásinterjú
 beszégetés egy állásbörzén kb. 1 óra
Gaining and sharing knowledge
1. Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ
megszerzése kb. 1 óra
2. Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre. kb. 2 óra
3. Prezentáció, hangfelvétel, video felvétel készítése
bármely témában kb. 2 óra
Final exam preparation
1. Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása kb. 3 óra
2. A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és
egyéni szempontokból történő átgondolása kb. 3 óra
3. A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
kb. 2 óra
4. Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése. kb. 3 óra
5. Viták az emelt szintű érettségi vizsga témaköreiben
kb. 2 óra

6

5

7

5

8

5

13

13

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 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 136 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére:-34 óra Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:
11. évfolyam
4
11. évfolyam

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

1.

Personal topics:family relations, lifestyle
A családok szerepe a különböző társadalmakban (dinasztiák, klánok stb…)
Milyenek voltak a családok Magyarországon 100
évvel ezelőtt?
A nők szerepének változásai az évszázadok
folyamán
Az orvoslás lehetőségei a régmúltban és ma
Environment and nature
Természeti kincsek Magyarországon
Mindennapi természetvédelem
A hulladékújrahasznosítás lehetőségei
Holidays, travelling, tourism
telefonos érdeklődés és szállásfoglalás a nyaralásra
különböző típusú szálláshelyek
különböző nyaralási lehetőségek( (tengerpart, nagyváros,
working holiday)
prospektus összeállítása a lakóhely
nevezetességeiről
plakátkészítés a saját és egy választott ország
kulturális különbségeiről
Public matters, entertainment
kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi városban
egy híres művész, író vagy költő munkásságának bemutatása
egy film, könyv, színdarab, festmény bemutatása
szabadidős tevékenységek
útbaigazítás kérése és adása
English and language learning
nyelvtanulási stratégiák
nyelvek, dialektusok, akcentusok
autonóm tanulás
Intercultural topics
Célnyelvi kulturális szokások, jellemzők ismerete: customs
and traditions
Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete:
people and culture, traditions, typical landmarks, national
sports, cuisine, local language, tourist attractions, arts,
history, literature

2.

3.

4.

5.

6.

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben
13

10

10

10

9

9

8

8

10

5

10

5

7.

8.

9.

10.

11.

Célnyelvi országok történelmi jellemzőinek ismerete
Célnyelvi országok alapvető érintkezési szabályainak ismerete és alkalmazása
Hazánk legfontosabb történelmi eseményeinek, személyeinek, folyamatainak ismerete célnyelven
Cross-curricular topics
papíralapú vagy IKT-eszközökkel segített írott projektmunkát készít önállóan, vagy kooperatív munkaformában;
egyénileg vagy kooperáció során létrehozott projektmunkával kapcsolatos kiselőadást tart önállóan, akár IKT-eszközök segítségével, felkészülést követően;
Current topics
célnyelvi sajtótermékek felkutatása
angol sajtótermékek fajtái
angol újságcikkek stílusának megismerése – magyar híreket ebben a stílusban megjeleníteni
aktuális hírek olvasása
az olvasott cikk tartalmának ismertetése, és állásfoglalás a
benne foglaltakkal kapcsolatban
Science and technology, communication
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: scientists, researchers, inventors,
engineers, people working for scientific and technological
development
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic objects used by everyday
people/scientists/IT professionals, (parts of) IT gadgets
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: exhibitions
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: using technology in everyday
life, using technology for studying or for work, major innovations
People and society
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family, friends, acquaintances, members of the society (teenagers, adults, the elderly), the
public, authorities, people working in services
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: towns, villages, countryside, home,
public places, public offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in everyday life, fashion and
clothes items
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: holidays, family events and celebrations, national and international events and holidays
Financial matters
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: employers, employees, white and blue
collar workers

10

5

8

5

10

9

10

5

8

8

12.

13.

14.

A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: public service offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: money, currencies, bank forms, advertisements, commercials
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: saving, spending and wasting
money, banking, online shopping, exchanging currencies
Carreer and employment
A témakörre jellemző résztvevőkre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: professionals, employers, employees,
colleagues
A témakörre jellemző helyszínekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: workplaces, offices
A témakörre jellemző tárgyakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: objects used in different jobs
A témakörre jellemző eseményekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: job interviews, meetings
Gaining and sharing knowledge
Angol nyelvű, akár elvontabb tartalmú információ megszerzése
Akár elvontabb információ megosztása angol nyelven
Célnyelvű, akár autentikus anyagok felhasználása ismeretszerzésre, tudásmegosztásra, nyelvi fejlesztésre.
Final exam preparation
Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása
A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni
szempontokból történő átgondolása
A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése

összesen

10

8

10

5

10

10

136

102

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 2025/2026. tanévben a tizenkettedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 112 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: -28 óra Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:
12. évfolyam
4
12. évfolyam

3

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

Tematikai egységek a tizenkettedik évfolyamon:

Tematikai egység/ Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sorkerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
1.
Personal topics:family relations, lifestyle orvosi ellátás
7
7
igénybevétele
ajándékba kapott ruhanemű/könyv/telefon visszacserélése
életem 15 év múlva híres személyiségek, mint példaképek
az egyes családtagok családban betöltött szerepe és feladatai
2.
Environment and nature alternatív energiaforrások
5
5
globális felmelegedés a föld belső szerkezete, lemez eltolódások, vulkánok, cunamik
3.
Holidays, travelling, tourism
6
5
Az utazás hatása a gazdaságra, társadalomra
a turizmus pozitív és negatív hatásai
Olcsók-e az olcsó repülőjáratok?
4.
Public matters, entertainment
7
5
szórakozási lehetőségek, szabadidős tevékenységek korosztályonként
útbaigazítás kérése/GPS terjedése
különböző szolgáltatások bemutatása
5.
English and language learning
10
5
A célnyelvre jellemző standardnak megfelelő kiejtés használata az ismert nyelvi elemekben
A legfőbb célnyelvi dialektusok felismerése
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák tudatos és hatékony alkalmazása.
2-3 könnyített olvasmány elolvasása, olvasónapló írása
ismerkedés célnyelvi dialektusokkal
szófelhők készítése az érettségi témakörökhöz
6.
Intercultural topics
10
6
A célnyelvi kultúrákhoz kapcsolódó tanult nyelvi elemek
alkalmazása
Célnyelvi kultúráról információk átadása
Hazánk országismereti és egyéb fő jellemzőiről információk átadása
Interakció a célnyelvi és hazai kultúráról, országismereti
jellemzőkről.
7.
Cross-curricular topics
10
6
ismer más tantárgyi tartalmakat, részinformációkat célnyelven; használ célnyelvi elemeket más tudásterületenmegcélzott tartalmakból a továbbtanuláshoz választott
tantárgyak (tantárgyaim) bemutatása
poszter vagy kiselőadáskészítése bármely más tudásterület témaköreiről
a humán vagy a reál műveltség a fontos?
8.
Current topics
12
5
angol nyelvű híradó rendszeres nézése
iskolai/osztály hírekből angol nyelvű híradó készítése, filmezése

9.

10.

11.

12.

13.

14.

összesen

Science and technology, communication
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: internet, dangers of the internet, social networks, research, inventions
A tudomány és technika tématartományhoz tartozó összetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató információk átadása
People and society
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: shopping, using public services,
everyday tasks and chores, taking part in the life of a community, volunteering, community service
A témakörre jellemző problémák megnevezése célnyelven: drug addict, computer nerd, workaholic
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: basic gender roles, tolerance, friendships, relationships, appearance and personality, differences between individuals, relationship between generations, crime and punishment
Financial matters
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: family budget, saving, spending and
wasting money
A pénzügyek és gazdaság tématartományhoz tartozó öszszetettebb, akár a közvetlen vonatkozásokon túlmutató
információk átadása
Carreer and employment
A témakörre jellemző tevékenységekre vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: planning, life long learning,
applying for a job
A témakörre jellemző fogalmakra vonatkozó szókincs ismerete célnyelven: choosing a career, summer jobs,
working hours, part time jobs, unemployment, team
work, individual tasks, cooperation, critical thinking, mobility, CV
Gaining and sharing knowledge
Prezentáció, hangfelvétel, video felvételkésztése bármely
témában
idegen nyelvű szócikk/blog írása megadott témában, kutatómunka alapján
Final exam preparation
Közép- és emeltszintű nyelvi érettségi feladatok megoldása
A szóbeli érettségi témaköreinek gyakorlása és egyéni
szempontokból történő átgondolása
A folyamatos beszéd és gondolatkifejtés gyakorlása
Az emelt szintű érettségire készülők differenciált segítése.

5

5

5

5

5

5

5

5

10

5

15

15

112

84

NÉMET NYELV
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 84 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

4

12. évfolyam

4

8

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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok, híres emberek,
példaképek
Egyenjogúság
Generációk a családban
A családok szerepe a különböző társadalmakban
Szeretet, hűség, barátság
Hagyományos és új családmodellek
Lakóhelyem, tágabb környezetem, munkahelyek,
egészségügyi intézmények
Divat, a ruházat mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A márkanevek szerepe a társadalomban
Sportágak, spotesemények
Családi és iskolai ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek, szociális kapcsolatok
Gyakori betegségek és sérülések, orvosi kezelések
Egészséges életmód
sikerek és kudarcok
Tervek a jövőre
Pozitív és negatív jellemvonások
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
Umwelt
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Időjárás, éghajlat
Évszakok
Természeti katasztrófák

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
10

10

10

10

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kontinensek
Világűr
Újrahasznosítás, újrafelhasználás
Megújuló energiahordozók
A globális klímaváltozás
Reisen und Urlaub, Tourismus
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Hagyományos és modern turizmus
A turizmus hatása a gazdaságra és a társadalomra
Fesztiválok, ünnepek itthon és külföldön
A turizmus új ágazatai (wellness, nyelvi)
A lakóhely nevezetességei
A saját és egy választott ország kulturális különbségei
Öffentliches Leben, Unterhaltung
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Koncert, sport, média, számítógép
Kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi városban
Az e-könyvek előnyei és hátrányai
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák
Akcentusok és dialektusok
Önálló tanulás
A „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL
országokban
DACHL országok országismereti jellemzői
DACHL országok történelmi jellemzői
DACHL országok alapvető érintkezési szabályainak
ismerete és alkalmazása
Ember és kultúra
Nemzeti sportágak, konyha, művészet, történelem
A népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban
A karácsony ünneplése a világ országaiban
Fächerübergreifende Themen und Situationen Kedvenc
tantárgy bemutatása
Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős élete
A továbbtanuláshoz választott tantárgy (tantárgyak) bemutatása
Humán és reál műveltség
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
A német sajtótermékek fajtái
A német újságcikkek stílusa

10

10

10

5

15

5

10

5

11

5

10

5

9.

10.

11.

12.

13.

Összes óraszám:

A német nyelvű híradó
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Tudósok, kutatók, felfedezők
Számítógép, mobiltelefon, internet
IKT-eszközök, IKT-szakemberek
Technika a mindennapokban, a tanulmányokban és a
munkában
A világ legfontosabb találmányai
A kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben
A közösségi média előnyei és hátrányai
A jövő technikái
A jogosítvány megszerzése, az autó részei
Az internet pozitív és negatív oldalai
Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit
Társadalmi csoportok
Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Korunk függőségei
Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
Tolerancia, egyéni különbségek
Generációk közötti kapcsolatok
Társadalmi különbségek, előítéletek
Wirtschaft und Finanzen
Szolgáltatások (bank, posta, pénzváltó)
Családi költségvetés, spórolás
A pénz kialakulása, története
Reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
A jövedelem értelmes beosztása
Hitelek, állami támogatások
Arbeitswelt und Karriere
Szakmák, foglalkozások
Jelentkezés álláshirdetésre
A német nyelvű önéletrajz
Az ideális munkahely
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

10

10

10

11

10

11

10

10

10

5

136
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Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok, híres emberek,
példaképek
Egyenjogúság
Generációk a családban
A családok szerepe a különböző társadalmakban
Szeretet, hűség, barátság
Hagyományos és új családmodellek
Divat, a ruházat mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A márkanevek szerepe a társadalomban
Családi és iskolai ünnepek, hagyományok
Gyakori betegségek és sérülések, orvosi kezelések
Egészséges életmód
sikerek és kudarcok
Tervek a jövőre
Pozitív és negatív jellemvonások
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
Umwelt
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
Kontinensek
Világűr
Újrahasznosítás, újrafelhasználás
Megújuló energiahordozók
A globális klímaváltozás
Reisen und Urlaub, Tourismus
Hagyományos és modern turizmus
A turizmus hatása a gazdaságra és a társadalomra
Fesztiválok, ünnepek itthon és külföldön
A turizmus új ágazatai (wellness, nyelvi)
A lakóhely nevezetességei
A saját és egy választott ország kulturális különbségei
Öffentliches Leben, Unterhaltung
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és
külföldön
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Kulturális események és szórakozási lehetőségek egy
kiválasztott célnyelvi/magyarországi városban
Az e-könyvek előnyei és hátrányai
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Akcentusok és dialektusok
Önálló tanulás
A „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére
Interkulturelle und landeskundliche Themen
DACHL országok országismereti jellemzői
DACHL országok történelmi jellemzői

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
10

8

5

5

5

5

5

5

5

3

10

10

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
Összes óraszám:

DACHL országok alapvető érintkezési szabályainak
ismerete és alkalmazása
Fächerübergreifende Themen und Situationen
A továbbtanuláshoz választott tantárgy (tantárgyak)
bemutatása
Humán és reál műveltség
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események
A német sajtótermékek fajtái
A német újságcikkek stílusa
A német nyelvű híradó
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Tudósok, kutatók, felfedezők
Számítógép, mobiltelefon, internet
Technika a mindennapokban, a tanulmányokban és a
munkában
A jövő technikái
Az internet pozitív és negatív oldalai
Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit
Társadalmi csoportok
Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Korunk függőségei
Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
Társadalmi különbségek, előítéletek
Wirtschaft und Finanzen
Családi költségvetés, spórolás
Reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
A jövedelem értelmes beosztása
Arbeitswelt und Karriere
Szakmák, foglalkozások
Jelentkezés álláshirdetésre, állásinterjú, munkaszeződés
A német nyelvű önéletrajz
Az ideális munkahely
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel
német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása
Vorbereitung auf das Abitur

9

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

3

25

15

102

84

A tanuló az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;
létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú
A fejlesztés várt célnyelvi szöveget;
eredményei a életkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.
ciklus végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje a KER
szerinti B2 szintet és fel tud készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres
teljesítésére.

Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …)
érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., Man sollte auf alle
Fälle berücksichtigen, dass...)
egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.)
kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben teilweise Recht,
aber…)
mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., Dem kann ich nicht
zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...)
javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten Sie davon, ...., Ich
hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.)
konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....)
statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht hervor, … An letzer
Stelle steht …)
reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten Reise beschweren.)
érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere Informationen über ...
geben?)
hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie bitte…, kein Problem)
érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)
egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen)
Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német
nyelvű kifejezések példák):
feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich nicht so viel Schokolade
essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte
den Test besser schreiben können, wenn er mehr gelernt hätte.)
óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß nichts gesagt
hätte!)
 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), következtető mellékmondat (Sie ist
weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme
hat, steht uns immer zur Verfügung.)
 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht gelesen werden./Alle
Geschenke konnten schön eingepackt werden
Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.)
főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf)
folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch)
módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er will den Unfall gesehen
haben.)
elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön umgeschrieben. Mein Text gefällt
mir nicht, ich umschreibe den ganzen.)

Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 102 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 84 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra

Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

4

12. évfolyam

4

8

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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok, híres emberek,
példaképek
Egyenjogúság
Generációk a családban
A családok szerepe a különböző társadalmakban
Szeretet, hűség, barátság
Hagyományos és új családmodellek
Lakóhelyem, tágabb környezetem, munkahelyek,
egészségügyi intézmények
Divat, a ruházat mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A márkanevek szerepe a társadalomban
Sportágak, spotesemények
Családi és iskolai ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek, szociális kapcsolatok
Gyakori betegségek és sérülések, orvosi kezelések
Egészséges életmód
sikerek és kudarcok
Tervek a jövőre
Pozitív és negatív jellemvonások
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
Umwelt
Természet, állatok és növények
Természetvédelem, környezetvédelem
Időjárás, éghajlat
Évszakok
Természeti katasztrófák

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
10

10

10

10

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kontinensek
Világűr
Újrahasznosítás, újrafelhasználás
Megújuló energiahordozók
A globális klímaváltozás
Reisen und Urlaub, Tourismus
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Hagyományos és modern turizmus
A turizmus hatása a gazdaságra és a társadalomra
Fesztiválok, ünnepek itthon és külföldön
A turizmus új ágazatai (wellness, nyelvi)
A lakóhely nevezetességei
A saját és egy választott ország kulturális különbségei
Öffentliches Leben, Unterhaltung
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Koncert, sport, média, számítógép
Kulturális események és szórakozási lehetőségek egy kiválasztott célnyelvi/magyarországi városban
Az e-könyvek előnyei és hátrányai
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási és nyelvhasználati stratégiák
Akcentusok és dialektusok
Önálló tanulás
A „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL
országokban
DACHL országok országismereti jellemzői
DACHL országok történelmi jellemzői
DACHL országok alapvető érintkezési szabályainak
ismerete és alkalmazása
Ember és kultúra
Nemzeti sportágak, konyha, művészet, történelem
A népviselet szerepe hazánkban és a DACHL országokban
A karácsony ünneplése a világ országaiban
Fächerübergreifende Themen und Situationen Kedvenc
tantárgy bemutatása
Egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős élete
A továbbtanuláshoz választott tantárgy (tantárgyak) bemutatása
Humán és reál műveltség
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
A német sajtótermékek fajtái
A német újságcikkek stílusa

10

10

10

5

15

5

10

5

11

5

10

5

9.

10.

11.

12.

13.

Összes óraszám:

A német nyelvű híradó
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Tudósok, kutatók, felfedezők
Számítógép, mobiltelefon, internet
IKT-eszközök, IKT-szakemberek
Technika a mindennapokban, a tanulmányokban és a
munkában
A világ legfontosabb találmányai
A kommunikáció fejlődése az utóbbi 20 évben
A közösségi média előnyei és hátrányai
A jövő technikái
A jogosítvány megszerzése, az autó részei
Az internet pozitív és negatív oldalai
Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit
Társadalmi csoportok
Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Korunk függőségei
Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
Tolerancia, egyéni különbségek
Generációk közötti kapcsolatok
Társadalmi különbségek, előítéletek
Wirtschaft und Finanzen
Szolgáltatások (bank, posta, pénzváltó)
Családi költségvetés, spórolás
A pénz kialakulása, története
Reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
A jövedelem értelmes beosztása
Hitelek, állami támogatások
Arbeitswelt und Karriere
Szakmák, foglalkozások
Jelentkezés álláshirdetésre
A német nyelvű önéletrajz
Az ideális munkahely
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása

10

10

10

11

10

11

10

10

10

5

136

102

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Themen und Situationen im persönlichen Bereich:
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok, híres emberek,
példaképek
Egyenjogúság
Generációk a családban
A családok szerepe a különböző társadalmakban
Szeretet, hűség, barátság
Hagyományos és új családmodellek
Divat, a ruházat mint a társadalmi hovatartozás kifejezése
A márkanevek szerepe a társadalomban
Családi és iskolai ünnepek, hagyományok
Gyakori betegségek és sérülések, orvosi kezelések
Egészséges életmód
sikerek és kudarcok
Tervek a jövőre
Pozitív és negatív jellemvonások
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
Umwelt
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
Kontinensek
Világűr
Újrahasznosítás, újrafelhasználás
Megújuló energiahordozók
A globális klímaváltozás
Reisen und Urlaub, Tourismus
Hagyományos és modern turizmus
A turizmus hatása a gazdaságra és a társadalomra
Fesztiválok, ünnepek itthon és külföldön
A turizmus új ágazatai (wellness, nyelvi)
A lakóhely nevezetességei
A saját és egy választott ország kulturális különbségei
Öffentliches Leben, Unterhaltung
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és
külföldön
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Kulturális események és szórakozási lehetőségek egy
kiválasztott célnyelvi/magyarországi városban
Az e-könyvek előnyei és hátrányai
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Akcentusok és dialektusok
Önálló tanulás
A „Denglisch” hatása a német nyelv jövőjére
Interkulturelle und landeskundliche Themen
DACHL országok országismereti jellemzői
DACHL országok történelmi jellemzői

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben
10

8

5

5

5

5

5

5

5

3

10

10

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
Összes óraszám:

DACHL országok alapvető érintkezési szabályainak
ismerete és alkalmazása
Fächerübergreifende Themen und Situationen
A továbbtanuláshoz választott tantárgy (tantárgyak)
bemutatása
Humán és reál műveltség
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események
A német sajtótermékek fajtái
A német újságcikkek stílusa
A német nyelvű híradó
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Tudósok, kutatók, felfedezők
Számítógép, mobiltelefon, internet
Technika a mindennapokban, a tanulmányokban és a
munkában
A jövő technikái
Az internet pozitív és negatív oldalai
Mensch und Gesellschaft, Sucht und Abhängigkeit
Társadalmi csoportok
Önkéntesség, társadalmi munka, társadalmi szerepvállalás
Korunk függőségei
Hagyományos és jelenlegi férfi/női társadalmi szerepek
Társadalmi különbségek, előítéletek
Wirtschaft und Finanzen
Családi költségvetés, spórolás
Reklamáció online vásárolt termékkel kapcsolatban
A jövedelem értelmes beosztása
Arbeitswelt und Karriere
Szakmák, foglalkozások
Jelentkezés álláshirdetésre, állásinterjú, munkaszeződés
A német nyelvű önéletrajz
Az ideális munkahely
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel
német nyelven
Releváns német nyelvű információ megszerzése, tudatos
felhasználása
Vorbereitung auf das Abitur

9

5

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

3

25

15

102

84

A tanuló az adott tématartományban megért összetett, elvontabb, akár anyanyelvűek kommunikációjából születő célnyelvi szöveget;
létrehoz összetett, akár elvontabb, a közvetlen vonatkozásokon túlmenő tartalmú
A fejlesztés várt
célnyelvi szöveget;
eredményei a cikéletkorának megfelelő, a természeteshez közelítő interakciót folytat.
lus végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje a KER
szerinti B2 szintet és fel tud készülni az emelt szintű nyelvi érettségi vizsga sikeres
teljesítésére.
Nyelvi funkciók a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű kifejezések példák):
álláspont, vélemény kifejezése (Ich vertrete die Meinung / den Standpunkt, …)
érvek felvezetése (Ich halte das für besonders wichtig, weil..., Wenn man bedenkt, dass..., Man sollte auf alle
Fälle berücksichtigen, dass...)
egyetértés mások érveivel (Das finde / glaube / meine ich auch., Da haben Sie Recht.)
kétely, bizonytalanság kifejezése (Da bin ich mir nicht sicher. Das bezweifle ich. Sie haben teilweise Recht,
aber…)
mások érveivel való egyet nem értés (Da bin ich ganz anderer Meinung / Ansicht, weil..., Dem kann ich nicht
zustimmen, weil..., Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil...)
javaslat (Ich bin dafür, dass..., Ich schlage vor, wir...., Wir könnten vielleicht ..., Was halten Sie davon, ...., Ich
hätte eine andere Idee., Ich würde einen anderen Vorschlag machen.)
konklúzió levonása (Alles in allem zeigt sich, dass....)
statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Aus dem Schaubild geht hervor, … An letzer
Stelle steht …)
reklamáció, panasz kifejezése (Hiermit möchte ich mich wegen der von Ihnen organisierten Reise beschweren.)
érdeklődés kifejezése (Ich möchte mich danach erkundigen, ..., Könnten Sie mir weitere Informationen über ...
geben?)
hogylét iránti érdeklődés (Was kann ich für dich/Sie tun?)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Entschuldigen Sie bitte…/Verzeihen Sie bitte…, kein Problem)
érzések kifejezése (ich befürchte, dass…)
egymást követő események leírása (zuerst, zweitens, zum Schluss)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Kann/darf ich dich/Sie kurz unterbrechen)
Nyelvi elemek és struktúrák a német mint első idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német
nyelvű kifejezések példák):
feltételes mód (Wenn ich nicht so viel Schokolade äße, wöge ich nicht 70 Kilo/Wenn ich nicht so viel Schokolade
essen würde, würde ich nicht 70 Kilo wiegen.), feltételes mód módbeli segédigével, múlt időben (Jan hätte
den Test besser schreiben können, wenn er mehr gelernt hätte.)
óhajtó és irreális óhajtó mondatok (Wenn ich doch Steven noch einmal sähe! Wenn ich bloß nichts gesagt
hätte!)
 mellékmondatok: módhatározói mellékmondat (Er erzählt so spannend, dass alle ihn bewundern.), hasonlító mellékmondat (Er sieht so aus, als ob er wieder gesund wäre.), következtető mellékmondat (Sie ist
weggegangen, ohne dass sie etwas gesagt hätte.), megengedő mellékmondat (Obwohl er viele Probleme
hat, steht uns immer zur Verfügung.)
 cselekvőpasszív módbeli segédigékkel jelen és múlt időben (Deine Schrift kann nicht gelesen werden./Alle
Geschenke konnten schön eingepackt werden
Állapotpasszív (Die Fenster sind weiß und blau gestrichen.)
főnévi és melléknévi vonzatok (zweifeln an, angewiesen auf)
folyamatos és beálló melléknévi igenevek (das schreibende Kind, das zu lesende Buch)

módbeli segédigék másodlagos jelentése (Der Zug muss in 5 Minuten ankommen. Er will den Unfall gesehen
haben.)
elváló és nem elváló igekötők (Der Schüler hat das unbekannte Wort schön umgeschrieben. Mein Text gefällt
mir nicht, ich umschreibe den ganzen.)

ANGOL NYELV (MÁSODIK IDEGEN NYELV)
Évfolyam: 11.
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály– alap óraszám
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – második élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 136 óra (34 hét)
Ebből ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

3

4

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Témakör neve

Personal topics: family relations, lifestyle
 Családi események rokonság, közvetlen környezet családtagok bemutatása (kb. 6
óra)
 Barátok, ünnepek, tinédzserek problémái (kb. 6 óra)
 Társas kapcsolatok (kb. 6 óra)
Environment and nature
 Házi állat gondozása, szerepe a családban (kb. 5 óra)
 Az állatkertek, vadasparkok és nemzeti parkok jellemzői, megítélésük (kb. 5 óra)
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai (kb. 5 óra)
Classroom activities
 A hazai és angolszász iskolai környezet és az oktatás jellemzőinek bemutatása (kb.
8 óra)
 Az ideális iskola és oktatási formák megtervezése (kb. 5 óra)
 Vita: iskolai egyenruha, bukás, a jó tanár jellemzői (kb. 2 óra)
Holidays, travelling, tourism
 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban (kb. 2 óra)
 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon (kb. 2 óra)
 Nyaralás és utazás, recepciós bejelentkezés, probléma a szállodában, panaszlevél
írása (kb. 4 óra)
Public matters
 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai (kb. 2 óra)
 egy rövid angol novella órai feldolgozása (kb. 4 óra)
 tévé, rádió, mozi vs. streaming (kb. 2 óra)
English and language learning
 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán (kb. 4 óra)
 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, rövid előadása, megvitatása (kb.
6 óra)
Intercultural topics
 Hollywood története, magyar vonatkozásai (kb. 2 óra)
 A brit királyi család története, szerepe a mai Nagy-Britanniában (kb. 3 óra)
 Az angolszász és a magyar társadalmak összehasonlítása (kb. 10 óra)
Cross-curricular topics and activities
 Egy magyar és egy angolszász tudós / író / történelmi szereplő összehasonlítása
(kb. 4 óra)
 Az olvasás szerepe a 21. században (kb. 2 óra)

Órakeret
a helyi
tantervben
18

15

15

8

8

10

15

10

 Prezentáció készítése egy választott témakörben (kb. 4 óra)
Current topics
10
 A munka világa, külföldi munkavállalás, jövőbeli tervek (kb. 6 óra)
 Az írott és audiovizuális hírek nyelvi és tartalmi összehasonlítása (kb. 6 óra)
Science and technology, Communication
10
 A világ legfontosabb találmányai (kb. 3 óra)
 Milyen innovációk formálják majd a jövőnket? (kb. 4 óra)
 A közösségi oldalak előnyei és hátrányai (kb. 3 óra)
Entertainment
10
 Magyar kulturális fesztiválok bemutatása (kb. 3 óra)
 Kiállítások, múzeumok, alternatív szórakozási formák (kb. 3 óra)
 Kedvenc tévéműsor, sorozat, mozifilm bemutatása (kb. 4 óra)
Gaining and sharing knowledge
7
 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és
ezek bemutatása az osztálynak (kb. 2 óra)
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban (kb. 1 óra)
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
(kb. 2 óra)
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.) (kb. 2
óra)
Összes óraszám:
136
Évfolyam: 11.
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály természettudományi orientációval – alap óraszám
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – második élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 136 óra (34 hét)
Ebből ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

3

4

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Témakör neve

Personal topics: family relations, lifestyle
 Családi események rokonság, közvetlen környezet családtagok bemutatása (kb. 6
óra)
 Barátok, ünnepek, tinédzserek problémái (kb. 6 óra)
 Társas kapcsolatok (kb. 6 óra)
Environment and nature
 Házi állat gondozása, szerepe a családban (kb. 5 óra)
 Az állatkertek, vadasparkok és nemzeti parkok jellemzői, megítélésük (kb. 5 óra)
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai (kb. 5 óra)
Classroom activities
 A hazai és angolszász iskolai környezet és az oktatás jellemzőinek bemutatása (kb.
8 óra)

Órakeret
a helyi
tantervben
18

15

15

 Az ideális iskola és oktatási formák megtervezése (kb. 5 óra)
 Vita: iskolai egyenruha, bukás, a jó tanár jellemzői (kb. 2 óra)
Holidays, travelling, tourism
 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban (kb. 2 óra)
 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon (kb. 2 óra)
 Nyaralás és utazás, recepciós bejelentkezés, probléma a szállodában, panaszlevél
írása (kb. 4 óra)
Public matters
 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai (kb. 2 óra)
 egy rövid angol novella órai feldolgozása (kb. 4 óra)
 tévé, rádió, mozi vs. streaming (kb. 2 óra)
English and language learning
 nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán (kb. 4 óra)
 évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, rövid előadása, megvitatása (kb.
6 óra)
Intercultural topics
 Hollywood története, magyar vonatkozásai (kb. 2 óra)
 A brit királyi család története, szerepe a mai Nagy-Britanniában (kb. 3 óra)
 Az angolszász és a magyar társadalmak összehasonlítása (kb. 10 óra)
Cross-curricular topics and activities
 Egy magyar és egy angolszász tudós / író / történelmi szereplő összehasonlítása
(kb. 4 óra)
 Az olvasás szerepe a 21. században (kb. 2 óra)
 Prezentáció készítése egy választott témakörben (kb. 4 óra)
Current topics
 A munka világa, külföldi munkavállalás, jövőbeli tervek (kb. 6 óra)
 Az írott és audiovizuális hírek nyelvi és tartalmi összehasonlítása (kb. 6 óra)
Science and technology, Communication
 A világ legfontosabb találmányai (kb. 3 óra)
 Milyen innovációk formálják majd a jövőnket? (kb. 4 óra)
 A közösségi oldalak előnyei és hátrányai (kb. 3 óra)
Entertainment
 Magyar kulturális fesztiválok bemutatása (kb. 3 óra)
 Kiállítások, múzeumok, alternatív szórakozási formák (kb. 3 óra)
 Kedvenc tévéműsor, sorozat, mozifilm bemutatása (kb. 4 óra)
Gaining and sharing knowledge
 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és
ezek bemutatása az osztálynak (kb. 2 óra)
 Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek kiállítása az osztályban (kb. 1 óra)
 Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
(kb. 2 óra)
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.) (kb. 2
óra)
Összes óraszám:

8

8

10

15

10

10

10

10

7
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Évfolyam: 12.
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály– alap óraszám
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – második élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenkettedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 112 óra (28 hét)
Ebből: Ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:
12. évfolyam

3

4

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Témakör neve

Personal topics: family relations, lifestyle
 Családi események rokonság, közvetlen környezet családtagok bemutatása (kb.
5 óra)
 Barátok, ünnepek, tinédzserek problémái (kb. 5 óra)
 Társas kapcsolatok (kb. 4 óra)
Environment and nature
 A veszélyeztetett fajok szerepe és védelme (kb. 4 óra)
 Az állatkísérletek etikai és tudományos vonatkozásai (kb. 2 óra)
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai (kb. 6 óra)
Classroom activities
 A life long learning szerepe a 21. században (kb. 4 óra)
 A felsőoktatás és az iskolarendszeren kívüli tanulás formái, lehetőségei (kb. 4
óra)
 Vita: A tanulási stratégiák, a kudarcok és sikerek feldolgozása (kb. 4 óra)
Holidays, travelling, tourism
 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban (kb. 2 óra)
 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon (kb. 2 óra)
 Nyaralás és utazás, recepciós bejelentkezés, probléma a szállodában, panaszlevél írása (kb. 4 óra)
Public matters
 Az életvitel átalakulása a 21. században (kb. 4 óra)
 egy rövid angol novella órai feldolgozása (kb. 4 óra)
English and language learning
 Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán (kb. 2 óra)
 Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, rövid előadása, megvitatása
(kb. 4 óra)
Intercultural topics
 Magyarok az Egyesült Államokban (kb. 4 óra)
 Az angolszász és a magyar társadalmak összehasonlítása (kb. 8 óra)
Cross-curricular topics and activities
 Egy magyar és egy angolszász tudós / író / történelmi szereplő összehasonlítása
(kb. 4 óra)
 Prezentáció készítése egy választott témakörben (kb. 4 óra)
Current topics
 A munka világa, külföldi munkavállalás, jövőbeli tervek (kb. 6 óra)
 Írott és audiovizuális hírek előállítása (kb. 2 óra)
Science and technology, Communication

Órakeret a
helyi tantervben

14

12

12

8

8

10

12

8

8
8

 Meghatározó találmányok bemutatása (kb. 2 óra)
 Milyen innovációk formálják majd a jövőnket? (kb. 4 óra)
 A 21. századi kommunikációs formák előnyei és hátrányai (kb. 2 óra)
Entertainment
 Magyar kulturális fesztiválok bemutatása (kb. 2 óra)
8
 Kiállítások, múzeumok, alternatív szórakozási formák (kb. 2 óra)
 Kedvenc tévéműsor, sorozat, mozifilm bemutatása (kb. 4 óra)
Gaining and sharing knowledge
 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és
ezek bemutatása az osztálynak (kb. 1 óra)
4
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű
írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.) (kb.
3 óra)
Összes óraszám:
112
Évfolyam: 12.
Képzési típus: emelt szintű nyelvi osztály természettudományi orientációval – alap óraszám
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – második élő idegen nyelv
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenkettedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 112 óra (28 hét)
Ebből: ismétlés, számonkérés órakerete: 15 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:
12. évfolyam

3

4

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Témakör neve

Personal topics: family relations, lifestyle
 Családi események rokonság, közvetlen környezet családtagok bemutatása (kb. 5
óra)
 Barátok, ünnepek, tinédzserek problémái (kb. 5 óra)
 Társas kapcsolatok (kb. 4 óra)
Environment and nature
 A veszélyeztetett fajok szerepe és védelme (kb. 4 óra)
 Az állatkísérletek etikai és tudományos vonatkozásai (kb. 2 óra)
 A klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai (kb. 6 óra)
Classroom activities
 A life long learning szerepe a 21. században (kb. 4 óra)
 A felsőoktatás és az iskolarendszeren kívüli tanulás formái, lehetőségei (kb. 4 óra)
 Vita: A tanulási stratégiák, a kudarcok és sikerek feldolgozása (kb. 4 óra)
Holidays, travelling, tourism
 híres helyek, épületek bemutatása a célnyelvi országokban (kb. 2 óra)
 híres helyek, épületek bemutatása Magyarországon (kb. 2 óra)
 Nyaralás és utazás, recepciós bejelentkezés, probléma a szállodában, panaszlevél
írása (kb. 4 óra)
Public matters
 Az életvitel átalakulása a 21. században (kb. 4 óra)
 egy rövid angol novella órai feldolgozása (kb. 4 óra)
English and language learning

Órakeret
a helyi
tantervben

14

12

12

8

8
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Nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán (kb. 2 óra)
Évente egy-két könnyített olvasmány elolvasása, rövid előadása, megvitatása (kb.
4 óra)
Intercultural topics
 Magyarok az Egyesült Államokban (kb. 4 óra)
 Az angolszász és a magyar társadalmak összehasonlítása (kb. 8 óra)
Cross-curricular topics and activities
 Egy magyar és egy angolszász tudós / író / történelmi szereplő összehasonlítása
(kb. 4 óra)
 Prezentáció készítése egy választott témakörben (kb. 4 óra)
Current topics
 A munka világa, külföldi munkavállalás, jövőbeli tervek (kb. 6 óra)
 Írott és audiovizuális hírek előállítása (kb. 2 óra)
Science and technology, Communication
 Meghatározó találmányok bemutatása (kb. 2 óra)
 Milyen innovációk formálják majd a jövőnket? (kb. 4 óra)
 A 21. századi kommunikációs formák előnyei és hátrányai (kb. 2 óra)
Entertainment
 Magyar kulturális fesztiválok bemutatása (kb. 2 óra)
 Kiállítások, múzeumok, alternatív szórakozási formák (kb. 2 óra)
 Kedvenc tévéműsor, sorozat, mozifilm bemutatása (kb. 4 óra)
Gaining and sharing knowledge
 prezentáció/hangfelvétel/videófelvétel késztése különböző témákban, és
ezek bemutatása az osztálynak (kb. 1 óra)
 Projektmunka osztályszinten: magazin készítése a tanulók angol nyelvű írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.) (kb. 3
óra)
Összes óraszám:

12

8

8

8

8

4

112

NÉMET NYELV (MÁSODIK IDEGEN NYELV)
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen
nyelv)
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 136 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 112 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 28 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver13
20
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
9
15
Umwelt
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und Aus10
15
bildung
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
10
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Öffentliches Leben
5
10
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföl5.
dön
Hobbi, szórakozási lehetőségek

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban
A DACHL országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Unterhaltung
Német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Kedvenc film, könyv, zeneszám
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Egyszerű német nyelvű információ megszerzése

10

10

10

11

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10

102
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Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sorTematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich:
12
20
Verwandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tár1.
gyak, ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung
11
15
und Umwelt
2.
Természet, állatok és növények
Időjárás, éghajlat

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und
Ausbildung
Iskola, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Reisen und Urlaub, Tourismus
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Öffentliches Leben
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL
országokban
A DACHL országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és
események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és a munkában
Unterhaltung
Német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Kedvenc film, könyv, zeneszám
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel
német nyelven
Egyszerű német nyelvű információ megszerzése

10

15

5

10

5

10

5

5

10

11

5

5

6

6

5

5

5

5

5

5
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A tanuló adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt
adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakeredményei a ciklus
ciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje a
KER szerinti A2 szintet.
Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák):
információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen Supermarkt? Gehen Sie
hier geradeaus, dann…)
véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.)
egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das stimmt nicht.)
akarat kifejezése (Ich will.)
képesség kifejezése (Ich kann.)
lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…)
remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.)
 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, ich kann
nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte.
Ja, gerne. Nein, danke.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!)
öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...)
bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...)
események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.)
Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható
német nyelvű kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. Ich habe
gestern viel geschlafen.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich fahren.)
birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)
felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!)
minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse
schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes
Buch. Ich finde das Buch interessant.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die Ecke), elöljárószók részes
és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), időpontok - Wann? (von
… bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr)
modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er
muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke darf noch nicht aufstehen)
esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. Ich helfe dir.
Die Texte der Schüler sind sehr interessant.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, aber, weil,
deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló elemek a szövegben
(das, dieser, der/die/das, daran, damit)

Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen
nyelv)
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 136 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 112 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 28 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver13
20
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
9
15
Umwelt
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und Aus10
15
bildung
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
10
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Öffentliches Leben
5
10
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföl5.
dön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Szolgáltatások
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban
A DACHL országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Unterhaltung
Német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Kedvenc film, könyv, zeneszám
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Egyszerű német nyelvű információ megszerzése

10

10

10

11

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10

102

136

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tantervszáma
tervben
ben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver12
20
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
11
15
Umwelt
2.
Természet, állatok és növények
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und Ausbildung
Iskola, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Reisen und Urlaub, Tourismus
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Öffentliches Leben
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban
A DACHL országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Unterhaltung
Német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Kedvenc film, könyv, zeneszám
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Egyszerű német nyelvű információ megszerzése

10

15

5

10

5

10

5

5

10

11

5

5

6

6

5

5

5

5

5

5

84
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A tanuló adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt
adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
eredményei a cikfolytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
lus végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje a KER
szerinti A2 szintet.
Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák):
információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen Supermarkt? Gehen Sie
hier geradeaus, dann…)
véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.)
egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das stimmt nicht.)
akarat kifejezése (Ich will.)
képesség kifejezése (Ich kann.)
lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…)
remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.)
 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, ich kann
nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte.
Ja, gerne. Nein, danke.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!)
öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...)
bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...)
események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.)
Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható
német nyelvű kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. Ich habe
gestern viel geschlafen.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich fahren.)
birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)
felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!)
minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse
schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes
Buch. Ich finde das Buch interessant.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die Ecke), elöljárószók részes
és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), időpontok - Wann? (von
… bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr)
modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er
muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke darf noch nicht aufstehen)
esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. Ich helfe dir.
Die Texte der Schüler sind sehr interessant.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, aber, weil,
deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló elemek a szövegben
(das, dieser, der/die/das, daran, damit)

FRANCIA NYELV (MÁSODIK IDEGEN NYELV)
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen
nyelv)
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 136 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 112 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 28 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
13
20
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Sujets et situations de l’environnement et du monde na9
15
turel
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’apprentissage
10
15
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
5
10
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie publique
5
10
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
5.
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Apprentissage des langues
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Sujets interculturels et de la civilisation
A hagyományok ápolása Magyarországon és a francia
nyelvű országokban
A fancia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actuels
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Sciences et technologies, la communication Technika a
háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
Kedvenc film, könyv, zeneszám
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű fancia nyelvű információ megszerzése

10

10

10

11

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10

102

136

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
12
20
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Sujets et situations de l’environnement et du monde na11
15
turel
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’apprentissage
10
15
3.
Iskola, alkalmazottak az iskolában

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie publique
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Apprentissage des langues
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Sujets interculturels et de la civilisation A hagyományok
ápolása Magyarországon és a francia nyelvű országokban
A fancia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actuels
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Sciences et technologies, la communication Technika a
háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
Kedvenc film, könyv, zeneszám
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francia nyelvű információ megszerzése

5

10

5

10

5

5

10

11

5

5

6

6

5

5

5

5

5

5

84

112

A tanuló adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt eredadott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakményei a ciklus véciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
gén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje a
KER szerinti A2 szintet.
Nyelvi funkciók a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható francia nyelvű
kifejezések példák):
öröm kifejezése (Je suis heureux que ...)

sajnálat kifejezése (Je suis désolé que…)
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Je suis content que… Je ne suis pas content que…)
csodálkozás kifejezése (Ça m’étonne!)
remény kifejezése (J’espère que…)
bánat / bosszúság kifejezése (Je regrette que…)
ígéret kifejezése (Je te promets que…)
szándék, terv kifejezése (Je vais faire qc. Je voudrais faire qc.)
elismerés és dicséret kifejezése (Tu as bien travaillé. C’est très bien. )
ítélet, kritika kifejezése (Tu devrais faire cela autrement.)
elvárás kifejezése (Tu dois faire qc.)
bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Je suis sûr que… Je ne suis pas sûr que…)
események leírása (A un moment donné, tout à coup)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pourriez-vous répéter cette phrase ?)
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Pourriez-vous parler plus lentement/plus fort ?)
bemutatás (Je vous présente…)
gratuláció kifejezése és arra reagálás (Félicitations.)
együttérzés és arra reagálás (Je suis désolé.)
hála kifejezése (Je vous remercie.)
félelem kifejezése (J'ai peur qu'il l'ait oublié)
egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord.)
véleménykérés kifejezése (Êtes-vous d'accord que ...)
ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Vous avez raison, mais ... / C'est vrai, mais ...)
szemrehányás kifejezése (Vous auriez dû venir plus tôt.)
emlékezés, nem emlékezés kifejezése (je ne me souviens pas que / si / comment ...)
reklamálás (Désolé, j'ai un problème avec .... / Je veux me plaindre ...)
tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (qu'en pensez-vous? je suggère ...)
segítség felajánlása, elfogadása (Puis-je vous aider? Oui, merci.)
beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (je me souviens ... / Puis-je ajouter que ...)
megerősítés kifejezése (Oui, mais bien sûr. Très bien.)
körülírás, példa megnevezése (C'est donc un objet qui ...)
érdeklődés, érdektelenség (Je m'intéresse aux sports - je trouve ça ennuyeux.)
elismerés, dicséret és arra reagálás (C'est super! Le gâteau a un goût fantastique. Merci.)
közömbösség (je m'en fous.)
indoklás (je ne peux pas venir parce que ...)
szóbeli üdvözletküldés (Salutations à votre femme.)
megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Cher Monsieur / Madame ..., Cordialement)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (je voudrais y ajouter quelque chose.)
elemek összekapcsolása szóban (d'abord, puis, après, enfin)
mondandó összefoglalása (Pour conclure…)
beszélgetés lezárása (Merci pour l'interview.)
segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m'aider? Oui, Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?)
engedélykérés és arra reagálás (Puis-je ...? Oui, bien sûr. / Oui, allez-y.)
kétely; sejtés kifejezése (j’ai un doute sur..., je m’en doute….)
magyarázat kifejezése (Comment ça marche? Ça marche avec l'électricité. Pourquoi avez-vous besoin de ce programme? Vous en avez besoin pour apprendre.)
bánat, elkeseredés kifejezése (C'est vraiment triste à entendre., je suis déçu.)
álláspont, vélemény kifejezése (A mon sens, Pour ma part, D’un côté… d’un autre côté)
érvek felvezetése (Sans doute je… …, Si on considère que …, Ne laissons pas de côté le fait que… …, Nous sommes
tous d’accord pour dire que…)
egyetértés mások érveivel (entièrement d’accord pour dire que…Tu ne pourrais pas dire mieux… vous me persuadez
en me disant que….)
kétely, bizonytalanság kifejezése (Je ne partage pas entièrement votre point de vue. Oui, mais d’un autre côté…Je
vois ce que tu veux dire mais…)

mások érveivel való egyet nem értés (Là, je dois vous contredire. Je ne partage absolument pas votre avis. Je ne sais
pas pourqouoi on devrait penser que…Vous ne pouvez pas dire cela..)
konklúzió levonása (Tout montre à croire que…De toute évidence ..J’en conclus que …)
statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Les chiffres nous prouvent que…A juger de ces données..)
reklamáció, panasz kifejezése (Je voudrais déposer une plainte. Après la première utilisation l’appareil est tombé en
panne. Pourriez-vous me rembourser le prix?)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Je suis désolé pour avoir…Veuillez m’excuser pour…)
érzések kifejezése (Je suis embarrassé. A ma plus grande satisfaction…Cela m’angoisse de voir que…Cela est très
inquiétant..)
szükségesség kifejezése (Il est nécessaire de...C’est d’une nécessité absolue)
dicséret, kritika kifejezése (Félicitations! Je ne peux que te féliciter pour avoir….)
javaslat és arra reagálás (Il serait souhaitable que tu…Je vous recommande de…Ce serait une bonne idée mais …Ce
serait merveilleux, mais…Laissez-moi réfléchir)
információkérés (Je voudrais un renseignement sur…Pourriez-vous m’éclairer sur ce point?)
egymást követő események leírása (D’abord, puis, ensuite, finalement… Au bout d’un certain temps… Au début, en
plein milieu, à la fin)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Excusez-moi de vous interrompre. Permettez-moi de vous signaler que…)
segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m’accorder votre aide? Je peux te demander un coup de main? Cela va
de soi. Sans aucun problème..)
Nyelvi elemek és struktúrák a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható
francia nyelvű kifejezések példák):
a participe passé egyeztetése az alannyal és a tárggyal (Je l’ai vue devant le lycée. Elle s’est levée tôt.)
események egymáshoz való viszonyát kifejező szerkezetek (Je venais d’arriver quand… Il était sur le point de… Nous
étions en train de faire q.c quand…)
vonatkozó névmások (Pierre est un homme qui /que/dont…)
függő beszéd jelen idejű főmondattal (Il dit que tu dois revenir demain. Je te demande si tes parents vont venir au
mariage.)
az en és y névmások (J’en viens. J’y pense.), a névmások helye felszólító módban (Donne-le-lui)
függő beszéd múlt idejű főmondattal (Il a dit qu’il avait faim.), múltbeli előidejűség (Quand il est arrivé, j’avais déjà
fait la vaisselle.), kiemelő szerkezetek (C’est à 19h30 que le film commence.)
jövőidejűség kifejezése: le futur simple (Je ferai mes études en France.)
múlt idejű feltételes mondat (Tu aurais dû me dire cela.)
befejezett cselekvés, történés kifejezése jövő időben: le futur antérieur, (Lundi, je serai déjà arrivé à Paris. Dès que
tu auras terminé ton devoir, tu pourras jouer), jövőidejűség kifejezése a múltban: le futur dans le passé ( Il a espéré
que ses enfants le comprendraient.)
függő beszéd és igeidő egyeztetés: le discours rapporté (Il m’a dit qu’il déménagerait deux jours après.), a kötőmód:
le subjonctif et le subjonctif passé ( Je suis triste que tu ne me comprennes pas. Je regrette que tu ne sois pas venu.)
az idő kifejezése: les marqueurs temporels (après que, avant que, le jour où, depuis que, lorsque, en attendant que
etc)
összetett vonatkozó névmások: les pronoms relatifs composés (C’est un détail auquel vous n’avez pas pensé. Le chemin au bout duquel se trouve la gare…)
határozatlan névmások: les pronoms indéfinis (chacun, certains, tous etc. Chacun est en colère mais tous ne le disent
pas.), szenvedő szerkezet: le passif (Elle a été reçue par la directrice. La semaine prochaine elle sera opérée.)
a mellékmondatok fajtái: les connecteurs logiques; la cause, le but, l’opposition, la concession (Malgré ses défauts,
elle est appréciée de ses collègues. Elle fait tout pour réussir dans son travail.)
az összehasonlítás: la comparaison (Plus on est âgé, moins on est à l’aise avec les outils d’informatiques), az összetett
szavak és többes számuk: les mots composés (des chefs d’oeuvre, des grands-parents, des presse-purée)

Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen
nyelv)
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 136 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 34 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 112 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 28 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évfolyam

3

12. évfolyam

3

6

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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
13
20
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Sujets et situations de l’environnement et du monde na9
15
turel
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’apprentissage
10
15
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
5
10
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie publique
5
10
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
5.
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Apprentissage des langues
10
10
6.
Nyelvtudás és nyelvismeret

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nyelvtanulási stratégiák
Sujets interculturels et de la civilisation
A hagyományok ápolása Magyarországon és a francia
nyelvű országokban
A fancia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actuels
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Sciences et technologies, la communication Technika a
háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
Kedvenc film, könyv, zeneszám
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű fancia nyelvű információ megszerzése

Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sorTematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
L’identité personnelle : relations familiales, le style de
vie
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tár1.
gyak, ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Sujets et situations de l’environnement et du monde
naturel
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’apprentissage
3.
Iskola, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok

10

11

10

10

10

10

5

5

5

10

10

10

102

136

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
12
20

11

15

10

15

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie publique
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Apprentissage des langues
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Sujets interculturels et de la civilisation A hagyományok
ápolása Magyarországon és a francia nyelvű országokban
A fancia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actuels
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Sciences et technologies, la communication Technika a
háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban
és a munkában
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
Kedvenc film, könyv, zeneszám
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel
francia nyelven
Egyszerű francia nyelvű információ megszerzése

5

10

5

10

5

5

10

11

5

5

6

6

5

5

5

5

5

5

84

112

A tanuló adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt eredadott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interményei a ciklus végén
akciót folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje
a KER szerinti A2 szintet.
Nyelvi funkciók a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható francia nyelvű
kifejezések példák):
öröm kifejezése (Je suis heureux que ...)

sajnálat kifejezése (Je suis désolé que…)
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Je suis content que… Je ne suis pas content que…)
csodálkozás kifejezése (Ça m’étonne!)
remény kifejezése (J’espère que…)
bánat / bosszúság kifejezése (Je regrette que…)
ígéret kifejezése (Je te promets que…)
szándék, terv kifejezése (Je vais faire qc. Je voudrais faire qc.)
elismerés és dicséret kifejezése (Tu as bien travaillé. C’est très bien. )
ítélet, kritika kifejezése (Tu devrais faire cela autrement.)
elvárás kifejezése (Tu dois faire qc.)
bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Je suis sûr que… Je ne suis pas sûr que…)
események leírása (A un moment donné, tout à coup)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pourriez-vous répéter cette phrase ?)
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Pourriez-vous parler plus lentement/plus fort ?)
bemutatás (Je vous présente…)
gratuláció kifejezése és arra reagálás (Félicitations.)
együttérzés és arra reagálás (Je suis désolé.)
hála kifejezése (Je vous remercie.)
félelem kifejezése (J'ai peur qu'il l'ait oublié)
egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord.)
véleménykérés kifejezése (Êtes-vous d'accord que ...)
ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Vous avez raison, mais ... / C'est vrai, mais ...)
szemrehányás kifejezése (Vous auriez dû venir plus tôt.)
emlékezés, nem emlékezés kifejezése (je ne me souviens pas que / si / comment ...)
reklamálás (Désolé, j'ai un problème avec .... / Je veux me plaindre ...)
tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (qu'en pensez-vous? je suggère ...)
segítség felajánlása, elfogadása (Puis-je vous aider? Oui, merci.)
beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (je me souviens ... / Puis-je ajouter que ...)
megerősítés kifejezése (Oui, mais bien sûr. Très bien.)
körülírás, példa megnevezése (C'est donc un objet qui ...)
érdeklődés, érdektelenség (Je m'intéresse aux sports - je trouve ça ennuyeux.)
elismerés, dicséret és arra reagálás (C'est super! Le gâteau a un goût fantastique. Merci.)
közömbösség (je m'en fous.)
indoklás (je ne peux pas venir parce que ...)
szóbeli üdvözletküldés (Salutations à votre femme.)
megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Cher Monsieur / Madame ..., Cordialement)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (je voudrais y ajouter quelque chose.)
elemek összekapcsolása szóban (d'abord, puis, après, enfin)
mondandó összefoglalása (Pour conclure…)
beszélgetés lezárása (Merci pour l'interview.)
segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m'aider? Oui, Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?)
engedélykérés és arra reagálás (Puis-je ...? Oui, bien sûr. / Oui, allez-y.)
kétely; sejtés kifejezése (j’ai un doute sur..., je m’en doute….)
magyarázat kifejezése (Comment ça marche? Ça marche avec l'électricité. Pourquoi avez-vous besoin de ce programme? Vous en avez besoin pour apprendre.)
bánat, elkeseredés kifejezése (C'est vraiment triste à entendre., je suis déçu.)
álláspont, vélemény kifejezése (A mon sens, Pour ma part, D’un côté… d’un autre côté)
érvek felvezetése (Sans doute je… …, Si on considère que …, Ne laissons pas de côté le fait que… …, Nous sommes
tous d’accord pour dire que…)
egyetértés mások érveivel (entièrement d’accord pour dire que…Tu ne pourrais pas dire mieux… vous me persuadez en me disant que….)
kétely, bizonytalanság kifejezése (Je ne partage pas entièrement votre point de vue. Oui, mais d’un autre côté…Je
vois ce que tu veux dire mais…)

mások érveivel való egyet nem értés (Là, je dois vous contredire. Je ne partage absolument pas votre avis. Je ne sais
pas pourqouoi on devrait penser que…Vous ne pouvez pas dire cela..)
konklúzió levonása (Tout montre à croire que…De toute évidence ..J’en conclus que …)
statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Les chiffres nous prouvent que…A juger de ces données..)
reklamáció, panasz kifejezése (Je voudrais déposer une plainte. Après la première utilisation l’appareil est tombé
en panne. Pourriez-vous me rembourser le prix?)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Je suis désolé pour avoir…Veuillez m’excuser pour…)
érzések kifejezése (Je suis embarrassé. A ma plus grande satisfaction…Cela m’angoisse de voir que…Cela est très
inquiétant..)
szükségesség kifejezése (Il est nécessaire de...C’est d’une nécessité absolue)
dicséret, kritika kifejezése (Félicitations! Je ne peux que te féliciter pour avoir….)
javaslat és arra reagálás (Il serait souhaitable que tu…Je vous recommande de…Ce serait une bonne idée mais …Ce
serait merveilleux, mais…Laissez-moi réfléchir)
információkérés (Je voudrais un renseignement sur…Pourriez-vous m’éclairer sur ce point?)
egymást követő események leírása (D’abord, puis, ensuite, finalement… Au bout d’un certain temps… Au début, en
plein milieu, à la fin)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Excusez-moi de vous interrompre. Permettez-moi de vous signaler
que…)
segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m’accorder votre aide? Je peux te demander un coup de main? Cela
va de soi. Sans aucun problème..)
Nyelvi elemek és struktúrák a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható
francia nyelvű kifejezések példák):
a participe passé egyeztetése az alannyal és a tárggyal (Je l’ai vue devant le lycée. Elle s’est levée tôt.)
események egymáshoz való viszonyát kifejező szerkezetek (Je venais d’arriver quand… Il était sur le point de… Nous
étions en train de faire q.c quand…)
vonatkozó névmások (Pierre est un homme qui /que/dont…)
függő beszéd jelen idejű főmondattal (Il dit que tu dois revenir demain. Je te demande si tes parents vont venir au
mariage.)
az en és y névmások (J’en viens. J’y pense.), a névmások helye felszólító módban (Donne-le-lui)
függő beszéd múlt idejű főmondattal (Il a dit qu’il avait faim.), múltbeli előidejűség (Quand il est arrivé, j’avais déjà
fait la vaisselle.), kiemelő szerkezetek (C’est à 19h30 que le film commence.)
jövőidejűség kifejezése: le futur simple (Je ferai mes études en France.)
múlt idejű feltételes mondat (Tu aurais dû me dire cela.)
befejezett cselekvés, történés kifejezése jövő időben: le futur antérieur, (Lundi, je serai déjà arrivé à Paris. Dès que
tu auras terminé ton devoir, tu pourras jouer), jövőidejűség kifejezése a múltban: le futur dans le passé ( Il a espéré
que ses enfants le comprendraient.)
függő beszéd és igeidő egyeztetés: le discours rapporté (Il m’a dit qu’il déménagerait deux jours après.), a kötőmód: le subjonctif et le subjonctif passé ( Je suis triste que tu ne me comprennes pas. Je regrette que tu ne sois pas
venu.)
az idő kifejezése: les marqueurs temporels (après que, avant que, le jour où, depuis que, lorsque, en attendant que
etc)
összetett vonatkozó névmások: les pronoms relatifs composés (C’est un détail auquel vous n’avez pas pensé. Le
chemin au bout duquel se trouve la gare…)
határozatlan névmások: les pronoms indéfinis (chacun, certains, tous etc. Chacun est en colère mais tous ne le
disent pas.), szenvedő szerkezet: le passif (Elle a été reçue par la directrice. La semaine prochaine elle sera opérée.)
a mellékmondatok fajtái: les connecteurs logiques; la cause, le but, l’opposition, la concession (Malgré ses défauts,
elle est appréciée de ses collègues. Elle fait tout pour réussir dans son travail.)
az összehasonlítás: la comparaison (Plus on est âgé, moins on est à l’aise avec les outils d’informatiques), az összetett szavak és többes számuk: les mots composés (des chefs d’oeuvre, des grands-parents, des presse-purée)

ANGOL NYELV (2. ID.NY. SÁV)
Évfolyam: 11
Képzési típus: sáv
Választott kerettanterv: kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. sáv évfolyamon: 204 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

3

11. évfolyam

6

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

II.

III.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics: family relations, lifestyle
11. acquaintances, family relations, friends kb. 4 óra
12. immediate environment, home kb. 4 óra
13. parts of the house/flat, furnishings, appliances kb. 4
óra
14. holidays kb. 4 óra
15. hobbies kb. 4 óra
16. welfare, social relations kb. 4 óra
17. internetes kutató munka és csoportos projekt
a. ’close/nuclear families’, ’one parent families’,
’extended families’, ’adopted children’
b. szerepek a családon belül kb. 4 óra
Environment and nature
4. animals, plants kb. 2 óra
5. nature kb. 2 óra
6. natural disasters kb. 2 óra
7. nature protection, animal protection, keeping pets
kb. 6 óra
8. natural phenomena, maintaining the environment,
sustainability kb. 6 óra
9. Internetes kutatás
 veszélyeztetett állatok
 a tengerek szennyezése -műanyag-szigetek a tengerben kb. 4 óra
Classroom activities
1. school staff, educational institutions kb. 2 óra
2. objects used for studying kb. 2 óra
3. afternoon activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities, extracurricular
opportunities for language learning/use of language
kb. 4 óra
4. learning, extracurricular use of language, social
events, keeping traditions kb. 4 óra

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
14

28

11

22

11

22

IV.

V.

VI.

VII.

5. school subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation kb. 4 óra
6. Egyéni kutatás és képes beszámoló:
 a magyarországi és az angliai középiskola összehasonlítása kb. 2 óra
7. Íráskészség fejlesztése:
 beszámoló írása egy iskolai eseményről az iskolai újság részére
 panaszkodó email írásai angliai barátomnak a sok
házifeladatról kb. 4 óra
Holidays, travelling, tourism
19. tourists, tour guides; kb. 2 óra
20. types of accommodation, destinations, sights, places
of interests kb. 2 óra
21. monuments, exhibits, travel documents, means of
transport, objects used while travelling, forms, brochures kb. 2 óra
22. preparing, planning a trip, sightseeing kb. 2 óra
23. Projektmunka egyénileg, párban vagy csoportban:
a. Lakóhelyünk turisztikai nevezetességeinek
bemutatása célnyelven kb. 3 óra
24. Szituációs játék
szállásfoglalás/bejelentkezés/ügyintézés kb. 1 óra
Public matters
14. cultural institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city
life/country life kb. 4 óra
15. entrance tickets, forms, brochures kb. 1 óra
16. administration, services, giving directions, giving information, presenting sights kb. 2 óra
17. hobbies, entertainment, culture, sport, books, films,
services, travelling, national and international tourism kb. 3 óra
English and language learning
23. language skills, language learning, languages kb. 6 óra
24. Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése kb. 4 óra
25. Gyakorló feladatok készítése (akár online is) az osztálytársak részére kb. 3 óra
26. nyelvtani, szókincsfejlesztő játékok készítése és játszása az órán kb. 3 óra
Intercultural topics
23. Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven kb. 6 óra
24. Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők bemutatása célnyelven, a célnyelvi kultúrákhoz
kapcsolódó tanult nyelvi elemek alkalmazása. kb. 6
óra
25. Prezentáció
 karácsony ünneplése a világ országaiban
kb. 4 óra
26. Játék:

6

12

5

10

8

16

11

22



VIII.

IX.

X.

XI.

Leírás készítése/receptek – magyar vagy angol specialitás?
 kvíz különböző országok étkezési szokásairól
kb. 2 óra
27. Projektmunka:
 a hagyományok ápolása Magyarországon és Angliában kb. 4 óra
Cross-curricular topics and activities
1. Projekt munka (egyéni)
o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének
ismertetése kb. 6 óra
2. poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről kb. 6 óra
3. Játék
 szavak gyűjtése és elhelyezése a különböző tantárgyak oszlopai alá – kié a leghosszabb lista?
kb. 2 óra
4. Vitafórum
 melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben? kb. 2 óra
Current topics
22. Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó
szókincs megértése és használata célnyelven
kb. 4 óra
23. Online videók megtekintése
a. hírműsorok
b. aktuális eseményekről szóló tudósítások
c. riportok kb. 3 óra
24. Szerepjáték
a. TV interjúkészítés egy híres emberrel (pl. sportolóval)
kb. 3 óra
25. Internetes kutatómunka
a. egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
b. szókincsfejlesztés a média világához kb. 6 óra
Science and technology, Communication
24. basic objects used by everyday people, mobile phones, computers, internet kb. 2 óra
25. using technology in everyday life, using technology
for studying or for work kb. 3 óra
26. internet, social networks kb. 2 óra
27. Projektmunka (csoportban): Milyen technikai újítások fogják segíteni a jövőben…
a. a közlekedést
b. a házimunkát
c. az oktatást?
d. a kommunikációt? kb. 5 óra
Entertainment
1. Internetes kutatómunka

8

16

8

16

6

12

6

12

o

XII.

külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése
o érdekes kiállítások, múzeumok kb. 3 óra
2. Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése megbeszélése kb. 4 óra
3. Egy tudásszintnek megfelelő könnyített olvasmány elolvasása kb. 5 óra
Gaining and sharing knowledge
1. A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol nyelvű
információ megszerzése. kb. 4
2. Projektmunka (egyéni vagy csoportos)
o prezentáció/hangfelvétel/videófelvételkésztése különböző témákban, és ezek bemutatása az osztálynak
o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd ezek
kiállítása az osztályban
o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az angolos faliújságon írásban
o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése
a tanulók angol nyelvű írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.) kb.
12 óra

8

16

Évfolyam: 12
Képzési típus: sáv
Választott kerettanterv: kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára
Bevezetése: a 2026/2027. tanévben a tizenkettedik évfolyamon.
A tanterv óraszáma a 11. sáv évfolyamon: 168 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

12. évfolyam

3

12. évfolyam

6

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Personal topics: family relations, lifestyle
18. acquaintances, family relations, friends kb. 3 óra
19. immediate environment, home kb. 3 óra
20. parts of the house/flat, furnishings, appliances kb. 3
óra
21. holidays kb. 2 óra
22. hobbies kb. 2 óra
23. welfare, social relations kb. 4 óra
24. Vitafórum
a. tinédzserek helyzete a családban: (What is it that
teenagers find most irritating in middle aged

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
11

22

II.

III.

IV.

V.

people? What is it that middle aged people find
most irritating in teenagers?) kb. 2 óra
25. prezentáció készítése:
a. Családi ünnepek az angol és magyar családoknál –
hasonlóságok és különbségek kb. 3 óra
Environment and nature
10. animals, plants kb. 1 óra
11. nature kb. 2 óra
12. natural disasters kb. 2 óra
13. nature protection, animal protection, keeping pets
kb. 3 óra
14. natural phenomena, maintaining the environment,
sustainability kb. 4 óra
15. Kiselőadás készítése
 a klímaváltozás jelenlegi és lehetséges hatásai
 Mennyire egészséges lakóhelyem környezete? kb. 4
óra
16. Vitafórum:
 hasznosak-e az állatkertek?
 jó-e kutyát tartani lakótelepi lakásban? kb. 2 óra
Classroom activities
8. school staff, educational institutions, objects used for
studying kb. 2 óra
9. afternoon activities, school festivals, school traditions, events, extracurricular activities, extracurricular
opportunities for language learning/use of language
kb. 4 óra
10. learning, extracurricular use of language, social
events, keeping traditions kb. 4 óra
11. school subjects, knowledge, language learning targets, professional orientation kb. 4 óra
12. Vitafórum:
 Hasznos-e az iskolai egyenruha?
 Jó dolog-e a bentlakásos iskola?
 Milyen a jó tanár? kb. 4 óra
Holidays, travelling, tourism
25. types of accommodation, destinations, sights, places
of interests kb. 2 óra
26. holidays in Hungary and abroadkb. 1 óra
27. preparing, planning a trip, sightseeing kb. 1 óra
28. self-organized and package holidays, cultural differences kb. 2 óra
29. Panaszlevél vagy/és kritika írása: egy hotelről, szórakozóhelyről kb. 2 óra
Public matters
18. cultural institutions, public offices, restaurants, national and international attractions/sights, city
life/country life kb. 4 óra
19. members of the public sector and civil service, tourists kb. 2 óra
20. cultural events, ways of entertainment kb. 2 óra
21. Vitakészség fejlesztése

9

18

9

18

4

8

5

10

VI.

VII.

VIII.

IX.

 vidéki-városi élet előnyei és hátrányai
 ’mozik’ – kellenek még? kb. 2 óra
English and language learning
27. language skills, language learning, languages kb. 6 óra
28. Olvasásértés fejlesztése: ismeretlen szavak jelentésének kikövetkeztetése kb. 4 óra
29. internetes kutatás és beszámoló
 a dialektusokról
 kedvenc pop dalom érdekes szófordulatai kb. 2 óra
30. Íráskészség fejlesztése
 cikkek egy havonta megjelenő angol nyelvű osztály
’hírlaphoz’ felhasználva az aktuális témákhoz végzett
kutatómunkákat kb. 2 óra
Intercultural topics
 Célnyelvi és hazai kulturális szokások, jellemzők ismerete kb. 5 óra
 Célnyelvi országok országismereti jellemzőinek ismerete kb. 5 óra
 Prezentáció:
a magyar történelem egy kiemelkedő eseménye és hatása
más országokra kb. 4 óra
 Vitafórum:
 mi okozhat meglepetést a célnyelvi országban?
kb. 2 óra
 „kritika” írása egy étteremről, kulturális programról
az iskolai/osztály újságba kb. 2 óra
Cross-curricular topics and activities
5. Projekt munka (egyéni)
o szókincsgyűjtés a kedvenc tantárgyam bemutatásához
o egy magyar tudós/író/költő/történelmi hős életének
ismertetése kb. 5 óra
6. poszter vagy kiselőadás készítése bármely más tudásterület témaköreiről kb. 4 óra
7. Vitafórum
o melyik tantárgy ’hasznos’ a felnőtt életben?
o kell-e a mindennapos testnevelés?
o fontos-e a zene és a tánc?
o kell-e könyvet olvasnia a 21. század fiataljának?
o fontos-e az irodalmi művek lefordítása, filmek szinkronizálása? kb. 5 óra
Current topics
26. Életkornak és érdeklődésnek megfelelő hazai és
nemzetközi aktuális hírekre és eseményekre vonatkozó szókincs megértése és használata célnyelven
kb. 3 óra
27. Online videók megtekintése
a. hírműsorok
b. aktuális eseményekről szóló tudósítások
c. riportok kb. 3 óra
28. Internetes kutatómunka

7

14

9

18

7

14

8

16

X.

XI.

XII.

a. egy aktuális esemény előzményeiről, részletesebb információkról
b. szókincsfejlesztés a média világához kb. 4 óra
29. Nyelvi/stilisztikai tudatosítás = az újságnyelv
a. a szalagcímek nyelvezete
b. az újságcikkek stílusa szerkezete
c. különbség egy hír írott és szóbeli megjelenésében kb.
6 óra
Science and technology, Communication
28. basic objects used by everyday people, mobile phones, computers, internet kb. 2 óra
29. using technology in everyday life, using technology
for studying or for work kb. 2 óra
30. internet, social networks kb. 2 óra
31. Vitafórum
a. az internet jövője
b. a közösségi oldalak előnyei és hátrányai
kb. 2 óra
Entertainment
4. Internetes kutatómunka
o külföldi kulturális események megismerése, bemutatása
o hazai fesztiválok bemutatása, értékelése kb. 2 óra
5. Egy angol nyelvű játékfilm közös megtekintése
megbeszélése kb. 4 óra
6. Kedvenc filmem bemutatása angolul kb. 2 óra
Gaining and sharing knowledge
3. A tanult témákhoz kapcsolódó releváns angol
nyelvű információ megszerzése.kb. 2
4. Projektmunka (egyéni vagy csoportos)
o prezentáció/hangfelvétel/videófelvételkésztése
különböző témákban, és ezek bemutatása az
osztálynak
o Kedvenc témák feldolgozása posztereken – majd
ezek kiállítása az osztályban
o Angol nyelvű filmek, programok ismertetése az
angolos faliújságon írásban
o Projektmunka osztályszinten: magazin készítése
a tanulók angol nyelvű írásaiból (történetek, versek, kutatási eredmények, beszámolók stb.)
kb. 12 óra

4

8

4

8

7
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NÉMET NYELV (2. ID.NY. SÁV)
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal - sáv
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen
nyelv)
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 204 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 102 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 168 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 84 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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver13
30
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
9
22
Umwelt
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und Aus10
22
bildung
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Reisen und Urlaub, Tourismus
5
15
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Öffentliches Leben
5
15
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföl5.
dön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Szolgáltatások
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL országokban
A DACHL országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Unterhaltung
Német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Kedvenc film, könyv, zeneszám
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Egyszerű német nyelvű információ megszerzése

10

20

10

15

10

15

10

15

5

10

5

15

10

10

102

204

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sorTematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Themen und Situationen im persönlichen Bereich: Ver12
30
wandtschaftsbeziehungen, Lebensstil
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tár1.
gyak, ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Themen und Situationen im Bereich der Umgebung und
11
20
Umwelt
2.
Természet, állatok és növények
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
Összes óraszám:

Természeti katasztrófák
Themen und Situationen im Bereich der Schule und
Ausbildung
Iskola, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Reisen und Urlaub, Tourismus
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
Öffentliches Leben
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Bezüge zur Zielsprache und zum Sprachenlernen
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Interkulturelle und landeskundliche Themen
A hagyományok ápolása Magyarországon és a DACHL
országokban
A DACHL országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Fächerübergreifende Themen und Situationen
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Aktuelle Themen
Német nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Wissenschaft und Technik, Kommunikation
Technika a háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban
és a munkában
Unterhaltung
Német nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok Feste und Feiertage témakörben
Kedvenc film, könyv, zeneszám
Wissenserwerb, Wissensvermittlung
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel német nyelven
Egyszerű német nyelvű információ megszerzése
Vorbereitung auf das Abitur
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A tanuló adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt
adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
eredményei a ciklus
folytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje a KER
szerinti B1 szintet.
Nyelvi funkciók a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható német nyelvű
kifejezések példák):
információkérés, információadás (Wie war das Hotel? Entschuldigung, wo finde ich einen Supermarkt? Gehen Sie
hier geradeaus, dann…)
véleménykérés és arra reagálás (Gefällt dir der Film? Ja, der Film gefällt mir.)
egyetértés kifejezése (Du hast Recht. Da hast du Recht. Das ist richtig. Das stimmt.)
egyet nem értés kifejezése (Du hast nicht Recht. Da hast du nicht Recht. Das finde ich nicht. Das stimmt nicht.)
akarat kifejezése (Ich will.)
képesség kifejezése (Ich kann.)
lehetőség kifejezése (Es ist möglich, dass…)
remény kifejezése (Ich hoffe, du kannst kommen.)
 bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Ich weiß es genau. Ich weiß nicht, ob es wirklich regnet oder nicht.
Ich bin mir nicht sicher, wann ich zu Hause ankomme.)
kérés és arra történő reakció kifejezése (Kannst du mir helfen? Ja, natürlich. Ja, gerne. Es tut mir leid, ich kann
nicht. Einen Tee, bitte! Ich hätte gern einen Tee. Gibst du mir einen Tee, bitte?)
kínálás, illetve javaslat és arra történő reakció kifejezése (Noch ein Stück Kuchen? Möchtest du einen Tee? Ja, bitte.
Ja, gerne. Nein, danke.)
meghívás és arra történő reakció kifejezése (Kommst du mit? Ja, gerne. Nein, leider nicht. Nein, es tut mir leid.)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Noch einmal bitte!)
öröm kifejezése (Ich freue mich, dass ...)
bánat / bosszúság kifejezése (Schade, dass...)
események leírása (Zuerst aßen wir zu Mittag, dann gingen wir zum Strand.)
Nyelvi elemek és struktúrák a német mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható
német nyelvű kifejezések példák):
cselekvés, történés, létezés kifejezése jelen időben: es gibt, sich-Verben (Ich freue mich.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése múlt időben: Präteritum és Perfekt (Das Buch war sehr interessant. Ich habe
gestern viel geschlafen.)
cselekvés, történés, létezés kifejezése jövő időben: Futur I. (Ich werde im Sommer nach Österreich fahren.)
birtoklás: gehören (Dieses Fahrrad gehört mir.)
felszólító mód: Imperativ (Steh auf! Setzt euch! Nehmen Sie Platz!)
minőségi viszonyok: Wie? Was für ein? Welcher? – hasonlítás: Deutschland ist größer als Ungarn. In der Klasse
schreibt Lara am schönsten. - melléknévragozás (Das finde ich toll/schlecht. Ich bin froh. Das ist ein interessantes
Buch. Ich finde das Buch interessant.)
térbeli viszonyok: irányok és helymeghatározás (geradeaus, an der Kirche vorbei, um die Ecke), elöljárószók részes
és tárgyesettel (auf, vor, hinter, neben)
időbeli viszonyok: gyakoriság - Wie oft? (selten, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich), időpontok - Wann? (von
… bis, gerade) Um wie viel Uhr? (um 8 Uhr, gegen 8 Uhr)
modalitás: mögen, können, wollen, müssen, sollen, dürfen igék (Ich kann tanzen. Ich will heute ins Kino gehen. Er
muss die Hausaufgabe machen. Du sollst morgen früh aufstehen. Der Kranke darf noch nicht aufstehen)
esetviszonyok: Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv (Das Buch ist spannend. Ich sehe das Buch nicht. Ich helfe dir.
Die Texte der Schüler sind sehr interessant.)
szövegkohéziós eszközök: egyszerű és páros kötőszavak (nicht … sondern, und, sondern, oder, denn, aber, weil,
deshalb, so) és névmások (das, ich, mich, mir, dich, dir, man)
szöveggrammatikai eszközök: névmások, névelők, névmási határozók mint előre és vissza utaló elemek a szövegben
(das, dieser, der/die/das, daran, damit)

FRANCIA NYELV (2. ID.NY. SÁV)
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű matematika osztály emelt szintű angol, illetve német nyelvi csoportokkal - sáv
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen
nyelv)
Bevezetése: a 2025/2026. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 204 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 102 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 168 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 84 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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
L’identité personnelle: relations familiales, le style de vie
13
30
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Sujets et situations de l’environnement et du monde na9
22
turel
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’apprentissage
10
22
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
5
15
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie publique
5
15
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
5.
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Apprentissage des langues
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Sujets interculturels et de la civilisation
A hagyományok ápolása Magyarországon és a francia
nyelvű országokban
A francia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actuels
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Sciences et technologies, la communication Technika a
háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
Kedvenc film, könyv, zeneszám
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francia nyelvű információ megszerzése
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Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
12
30
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Sujets et situations de l’environnement et du monde na11
20
turel
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’apprentissage
10
20
3.
Iskola, alkalmazottak az iskolában

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
Összes óraszám:

Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie publique
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Apprentissage des langues
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Sujets interculturels et de la civilisation A hagyományok
ápolása Magyarországon és a fancia nyelvű országokban
A francia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actuels
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Sciences et technologies, la communication Technika a
háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
Kedvenc film, könyv, zeneszám
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francia nyelvű információ megszerzése
Se préparer au baccalauréat

5

10

5

10

5

10

10

20

5

5

6

10

5

5

5

9

5

5

84

14
168

A tanuló adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt
adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
eredményei a cikfolytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
lus végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje a KER
szerinti B1 szintet.

Nyelvi funkciók a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható francia nyelvű
kifejezések példák):
öröm kifejezése (Je suis heureux que ...)
sajnálat kifejezése (Je suis désolé que…)
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Je suis content que… Je ne suis pas content que…)
csodálkozás kifejezése (Ça m’étonne!)
remény kifejezése (J’espère que…)
bánat / bosszúság kifejezése (Je regrette que…)
ígéret kifejezése (Je te promets que…)
szándék, terv kifejezése (Je vais faire qc. Je voudrais faire qc.)
elismerés és dicséret kifejezése (Tu as bien travaillé. C’est très bien. )
ítélet, kritika kifejezése (Tu devrais faire cela autrement.)
elvárás kifejezése (Tu dois faire qc.)
bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Je suis sûr que… Je ne suis pas sûr que…)
események leírása (A un moment donné, tout à coup)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pourriez-vous répéter cette phrase ?)
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Pourriez-vous parler plus lentement/plus fort ?)
bemutatás (Je vous présente…)
gratuláció kifejezése és arra reagálás (Félicitations.)
együttérzés és arra reagálás (Je suis désolé.)
hála kifejezése (Je vous remercie.)
félelem kifejezése (J'ai peur qu'il l'ait oublié)
egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord.)
véleménykérés kifejezése (Êtes-vous d'accord que ...)
ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Vous avez raison, mais ... / C'est vrai, mais ...)
szemrehányás kifejezése (Vous auriez dû venir plus tôt.)
emlékezés, nem emlékezés kifejezése (je ne me souviens pas que / si / comment ...)
reklamálás (Désolé, j'ai un problème avec .... / Je veux me plaindre ...)
tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (qu'en pensez-vous? je suggère ...)
segítség felajánlása, elfogadása (Puis-je vous aider? Oui, merci.)
beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (je me souviens ... / Puis-je ajouter que ...)
megerősítés kifejezése (Oui, mais bien sûr. Très bien.)
körülírás, példa megnevezése (C'est donc un objet qui ...)
érdeklődés, érdektelenség (Je m'intéresse aux sports - je trouve ça ennuyeux.)
elismerés, dicséret és arra reagálás (C'est super! Le gâteau a un goût fantastique. Merci.)
közömbösség (je m'en fous.)
indoklás (je ne peux pas venir parce que ...)
szóbeli üdvözletküldés (Salutations à votre femme.)
megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Cher Monsieur / Madame ..., Cordialement)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (je voudrais y ajouter quelque chose.)
elemek összekapcsolása szóban (d'abord, puis, après, enfin)
mondandó összefoglalása (Pour conclure…)
beszélgetés lezárása (Merci pour l'interview.)
segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m'aider? Oui, Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?)
engedélykérés és arra reagálás (Puis-je ...? Oui, bien sûr. / Oui, allez-y.)
kétely; sejtés kifejezése (j’ai un doute sur..., je m’en doute….)
magyarázat kifejezése (Comment ça marche? Ça marche avec l'électricité. Pourquoi avez-vous besoin de ce programme? Vous en avez besoin pour apprendre.)
bánat, elkeseredés kifejezése (C'est vraiment triste à entendre., je suis déçu.)
álláspont, vélemény kifejezése (A mon sens, Pour ma part, D’un côté… d’un autre côté)
érvek felvezetése (Sans doute je… …, Si on considère que …, Ne laissons pas de côté le fait que… …, Nous sommes
tous d’accord pour dire que…)

egyetértés mások érveivel (entièrement d’accord pour dire que…Tu ne pourrais pas dire mieux… vous me persuadez en me disant que….)
kétely, bizonytalanság kifejezése (Je ne partage pas entièrement votre point de vue. Oui, mais d’un autre côté…Je
vois ce que tu veux dire mais…)
mások érveivel való egyet nem értés (Là, je dois vous contredire. Je ne partage absolument pas votre avis. Je ne sais
pas pourqouoi on devrait penser que…Vous ne pouvez pas dire cela..)
konklúzió levonása (Tout montre à croire que…De toute évidence ..J’en conclus que …)
statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Les chiffres nous prouvent que…A juger de ces données..)
reklamáció, panasz kifejezése (Je voudrais déposer une plainte. Après la première utilisation l’appareil est tombé
en panne. Pourriez-vous me rembourser le prix?)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Je suis désolé pour avoir…Veuillez m’excuser pour…)
érzések kifejezése (Je suis embarrassé. A ma plus grande satisfaction…Cela m’angoisse de voir que…Cela est très
inquiétant..)
szükségesség kifejezése (Il est nécessaire de...C’est d’une nécessité absolue)
dicséret, kritika kifejezése (Félicitations! Je ne peux que te féliciter pour avoir….)
javaslat és arra reagálás (Il serait souhaitable que tu…Je vous recommande de…Ce serait une bonne idée mais …Ce
serait merveilleux, mais…Laissez-moi réfléchir)
információkérés (Je voudrais un renseignement sur…Pourriez-vous m’éclairer sur ce point?)
egymást követő események leírása (D’abord, puis, ensuite, finalement… Au bout d’un certain temps… Au début, en
plein milieu, à la fin)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Excusez-moi de vous interrompre. Permettez-moi de vous signaler
que…)
segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m’accorder votre aide? Je peux te demander un coup de main? Cela
va de soi. Sans aucun problème..)
Nyelvi elemek és struktúrák a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható
francia nyelvű kifejezések példák):
a participe passé egyeztetése az alannyal és a tárggyal (Je l’ai vue devant le lycée. Elle s’est levée tôt.)
események egymáshoz való viszonyát kifejező szerkezetek (Je venais d’arriver quand… Il était sur le point de… Nous
étions en train de faire q.c quand…)
vonatkozó névmások (Pierre est un homme qui /que/dont…)
függő beszéd jelen idejű főmondattal (Il dit que tu dois revenir demain. Je te demande si tes parents vont venir au
mariage.)
az en és y névmások (J’en viens. J’y pense.), a névmások helye felszólító módban (Donne-le-lui)
függő beszéd múlt idejű főmondattal (Il a dit qu’il avait faim.), múltbeli előidejűség (Quand il est arrivé, j’avais déjà
fait la vaisselle.), kiemelő szerkezetek (C’est à 19h30 que le film commence.)
jövőidejűség kifejezése: le futur simple (Je ferai mes études en France.)
múlt idejű feltételes mondat (Tu aurais dû me dire cela.)
befejezett cselekvés, történés kifejezése jövő időben: le futur antérieur, (Lundi, je serai déjà arrivé à Paris. Dès que
tu auras terminé ton devoir, tu pourras jouer), jövőidejűség kifejezése a múltban: le futur dans le passé ( Il a espéré
que ses enfants le comprendraient.)
függő beszéd és igeidő egyeztetés: le discours rapporté (Il m’a dit qu’il déménagerait deux jours après.), a kötőmód: le subjonctif et le subjonctif passé ( Je suis triste que tu ne me comprennes pas. Je regrette que tu ne sois pas
venu.)
az idő kifejezése: les marqueurs temporels (après que, avant que, le jour où, depuis que, lorsque, en attendant que
etc)
összetett vonatkozó névmások: les pronoms relatifs composés (C’est un détail auquel vous n’avez pas pensé. Le
chemin au bout duquel se trouve la gare…)
határozatlan névmások: les pronoms indéfinis (chacun, certains, tous etc. Chacun est en colère mais tous ne le
disent pas.), szenvedő szerkezet: le passif (Elle a été reçue par la directrice. La semaine prochaine elle sera opérée.)
a mellékmondatok fajtái: les connecteurs logiques; la cause, le but, l’opposition, la concession (Malgré ses défauts,
elle est appréciée de ses collègues. Elle fait tout pour réussir dans son travail.)

az összehasonlítás: la comparaison (Plus on est âgé, moins on est à l’aise avec les outils d’informatiques), az összetett szavak és többes számuk: les mots composés (des chefs d’oeuvre, des grands-parents, des presse-purée)
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: emelt szintű természettudományi osztály - sáv
Választott kerettanterv: Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyama számára – Élő idegen nyelv (második idegen
nyelv)
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11. évfolyamon: 204 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 102 óra
A tanterv óraszáma 12. évfolyamon: 168 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 84 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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
L’identité personnelle: relations familiales, le style de vie
13
30
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Sujets et situations de l’environnement et du monde na9
22
turel
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák
L’école et l’apprentissage
10
22
Iskola, alkalmazottak az iskolában
3.
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
5
15
Úticélok, látnivalók
4.
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie publique
5
15
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföl5.
dön
Hobbi, szórakozási lehetőségek

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
Összes óraszám:

Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Apprentissage des langues
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Sujets interculturels et de la civilisation
A hagyományok ápolása Magyarországon és a francia
nyelvű országokban
A francia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actuels
Fancia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Sciences et technologies, la communication Technika a
háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
Kedvenc film, könyv, zeneszám
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francia nyelvű információ megszerzése

10

20

10

15

10

15

10

15

5

10

5

15

10

10

102

204

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
L’identité personnelle : relations familiales, le style de vie
12
30
Családtagok, ismerősök, rokonok
Közvetlen környezet, otthon, lakóhelyem
A ház és a lakás helyiségei, berendezés, használati tárgyak,
1.
ruházat
Ünnepek, hagyományok
Hobbi, szabadidős tevékenységek,
Szociális kapcsolatok
Leggyakoribb betegségek
Sujets et situations de l’environnement et du monde na11
20
turel
Természet, állatok és növények
2.
Időjárás, éghajlat
Természetvédelem, környezetvédelem
Természeti katasztrófák

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.
Összes óraszám:

L’école et l’apprentissage
Iskola, alkalmazottak az iskolában
Iskolai események, ünnepek, hagyományok
A tanulás eszközei az iskolában és az iskolán kívül
Tantárgyak, órarend
Voyage, vacances, tourisme
Úticélok, látnivalók
Közlekedési eszközök
Ünnepek itthon és külföldön
La vie publique
Kulturális intézmények, nevezetes helyek itthon és külföldön
Hobbi, szórakozási lehetőségek
Művészeti és kulturális események, rendezvények
Szolgáltatások
Apprentissage des langues
Nyelvtudás és nyelvismeret
Nyelvtanulási stratégiák
Sujets interculturels et de la civilisation A hagyományok
ápolása Magyarországon és a francia nyelvű országokban
A francia nyelvű országok főbb országismereti jellemzői
Főbb hazai országismereti jellemzők ismerete célnyelven
Legfontosabb hazai látnivalók, országismereti jellemzők
bemutatása célnyelven
Sujets interdisciplinaires
Egy híres tudós élete
Magyarország történelmének egy érdekes alakja
Sujets actuels
Francia nyelvű hazai és nemzetközi aktuális hírek és események
Sciences et technologies, la communication Technika a
háztartásban, mobiltelefon, számítógép, internet
A technika használata a mindennapokban, a tanulásban és
a munkában
Loisirs
Francia nyelvű akár irodalmi szövegek, filmek
Célnyelvi társasjátékok
Drámajátékok
Kedvenc film, könyv, zeneszám
La médiation des savoirs
Információ megosztása az ismert nyelvi eszközökkel francia nyelven
Egyszerű francia nyelvű információ megszerzése
Se préparer au baccalauréat

10

20

5

10

5

10

5

10

10

20

5

5

6

10

5

5

5

9

5

5

84

14
168

A tanuló adott tématartományban megért egyszerű célnyelvi szöveget;
adott tématartományban létrehoz egyszerű célnyelvi szöveget;
A fejlesztés várt
adott tématartományban nyelvi szintjének és életkorának megfelelő interakciót
eredményei a cikfolytat a tanult nyelvi elemek felhasználásával.
lus végén
A nevelési-oktatási szakasz célja, hogy a tanuló a 12. évfolyam végére elérje a KER
szerinti B1 szintet.
Nyelvi funkciók a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható francia nyelvű
kifejezések példák):
öröm kifejezése (Je suis heureux que ...)
sajnálat kifejezése (Je suis désolé que…)
elégedettség / elégedetlenség kifejezése (Je suis content que… Je ne suis pas content que…)
csodálkozás kifejezése (Ça m’étonne!)
remény kifejezése (J’espère que…)
bánat / bosszúság kifejezése (Je regrette que…)
ígéret kifejezése (Je te promets que…)
szándék, terv kifejezése (Je vais faire qc. Je voudrais faire qc.)
elismerés és dicséret kifejezése (Tu as bien travaillé. C’est très bien. )
ítélet, kritika kifejezése (Tu devrais faire cela autrement.)
elvárás kifejezése (Tu dois faire qc.)
bizonyosság, bizonytalanság kifejezése (Je suis sûr que… Je ne suis pas sûr que…)
események leírása (A un moment donné, tout à coup)
visszakérdezés kifejezése nem értés esetén (Pourriez-vous répéter cette phrase ?)
felkérés lassúbb, hangosabb beszédre (Pourriez-vous parler plus lentement/plus fort ?)
bemutatás (Je vous présente…)
gratuláció kifejezése és arra reagálás (Félicitations.)
együttérzés és arra reagálás (Je suis désolé.)
hála kifejezése (Je vous remercie.)
félelem kifejezése (J'ai peur qu'il l'ait oublié)
egyetértés, egyet nem értés kifejezése (Je suis d'accord. Je ne suis pas d'accord.)
véleménykérés kifejezése (Êtes-vous d'accord que ...)
ellenvetés kifejezése és visszautasítása (Vous avez raison, mais ... / C'est vrai, mais ...)
szemrehányás kifejezése (Vous auriez dû venir plus tôt.)
emlékezés, nem emlékezés kifejezése (je ne me souviens pas que / si / comment ...)
reklamálás (Désolé, j'ai un problème avec .... / Je veux me plaindre ...)
tanácskérés és -adás, ajánlattétel kifejezése (qu'en pensez-vous? je suggère ...)
segítség felajánlása, elfogadása (Puis-je vous aider? Oui, merci.)
beszélgetési szándék jelzése, félbeszakítás (je me souviens ... / Puis-je ajouter que ...)
megerősítés kifejezése (Oui, mais bien sûr. Très bien.)
körülírás, példa megnevezése (C'est donc un objet qui ...)
érdeklődés, érdektelenség (Je m'intéresse aux sports - je trouve ça ennuyeux.)
elismerés, dicséret és arra reagálás (C'est super! Le gâteau a un goût fantastique. Merci.)
közömbösség (je m'en fous.)
indoklás (je ne peux pas venir parce que ...)
szóbeli üdvözletküldés (Salutations à votre femme.)
megszólítás, elbúcsúzás hivatalos levélben (Cher Monsieur / Madame ..., Cordialement)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (je voudrais y ajouter quelque chose.)
elemek összekapcsolása szóban (d'abord, puis, après, enfin)
mondandó összefoglalása (Pour conclure…)
beszélgetés lezárása (Merci pour l'interview.)
segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m'aider? Oui, Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?)
engedélykérés és arra reagálás (Puis-je ...? Oui, bien sûr. / Oui, allez-y.)
kétely; sejtés kifejezése (j’ai un doute sur..., je m’en doute….)

magyarázat kifejezése (Comment ça marche? Ça marche avec l'électricité. Pourquoi avez-vous besoin de ce programme? Vous en avez besoin pour apprendre.)
bánat, elkeseredés kifejezése (C'est vraiment triste à entendre., je suis déçu.)
álláspont, vélemény kifejezése (A mon sens, Pour ma part, D’un côté… d’un autre côté)
érvek felvezetése (Sans doute je… …, Si on considère que …, Ne laissons pas de côté le fait que… …, Nous sommes
tous d’accord pour dire que…)
egyetértés mások érveivel (entièrement d’accord pour dire que…Tu ne pourrais pas dire mieux… vous me persuadez en me disant que….)
kétely, bizonytalanság kifejezése (Je ne partage pas entièrement votre point de vue. Oui, mais d’un autre côté…Je
vois ce que tu veux dire mais…)
mások érveivel való egyet nem értés (Là, je dois vous contredire. Je ne partage absolument pas votre avis. Je ne sais
pas pourqouoi on devrait penser que…Vous ne pouvez pas dire cela..)
konklúzió levonása (Tout montre à croire que…De toute évidence ..J’en conclus que …)
statisztikai adatok elemzése grafikon, diagramm segítségével (Les chiffres nous prouvent que…A juger de ces données..)
reklamáció, panasz kifejezése (Je voudrais déposer une plainte. Après la première utilisation l’appareil est tombé
en panne. Pourriez-vous me rembourser le prix?)
bocsánatkérés értelmezése és annak kifejezése (Je suis désolé pour avoir…Veuillez m’excuser pour…)
érzések kifejezése (Je suis embarrassé. A ma plus grande satisfaction…Cela m’angoisse de voir que…Cela est très
inquiétant..)
szükségesség kifejezése (Il est nécessaire de...C’est d’une nécessité absolue)
dicséret, kritika kifejezése (Félicitations! Je ne peux que te féliciter pour avoir….)
javaslat és arra reagálás (Il serait souhaitable que tu…Je vous recommande de…Ce serait une bonne idée mais …Ce
serait merveilleux, mais…Laissez-moi réfléchir)
információkérés (Je voudrais un renseignement sur…Pourriez-vous m’éclairer sur ce point?)
egymást követő események leírása (D’abord, puis, ensuite, finalement… Au bout d’un certain temps… Au début, en
plein milieu, à la fin)
beszédszándék jelzése beszélgetés közben (Excusez-moi de vous interrompre. Permettez-moi de vous signaler
que…)
segítségkérés és arra reagálás (Pourriez-vous m’accorder votre aide? Je peux te demander un coup de main? Cela
va de soi. Sans aucun problème..)
Nyelvi elemek és struktúrák a francia mint második idegen nyelvre a 11-12. évfolyamon (a zárójelben olvasható
francia nyelvű kifejezések példák):
a participe passé egyeztetése az alannyal és a tárggyal (Je l’ai vue devant le lycée. Elle s’est levée tôt.)
események egymáshoz való viszonyát kifejező szerkezetek (Je venais d’arriver quand… Il était sur le point de… Nous
étions en train de faire q.c quand…)
vonatkozó névmások (Pierre est un homme qui /que/dont…)
függő beszéd jelen idejű főmondattal (Il dit que tu dois revenir demain. Je te demande si tes parents vont venir au
mariage.)
az en és y névmások (J’en viens. J’y pense.), a névmások helye felszólító módban (Donne-le-lui)
függő beszéd múlt idejű főmondattal (Il a dit qu’il avait faim.), múltbeli előidejűség (Quand il est arrivé, j’avais déjà
fait la vaisselle.), kiemelő szerkezetek (C’est à 19h30 que le film commence.)
jövőidejűség kifejezése: le futur simple (Je ferai mes études en France.)
múlt idejű feltételes mondat (Tu aurais dû me dire cela.)
befejezett cselekvés, történés kifejezése jövő időben: le futur antérieur, (Lundi, je serai déjà arrivé à Paris. Dès que
tu auras terminé ton devoir, tu pourras jouer), jövőidejűség kifejezése a múltban: le futur dans le passé ( Il a espéré
que ses enfants le comprendraient.)
függő beszéd és igeidő egyeztetés: le discours rapporté (Il m’a dit qu’il déménagerait deux jours après.), a kötőmód: le subjonctif et le subjonctif passé ( Je suis triste que tu ne me comprennes pas. Je regrette que tu ne sois pas
venu.)
az idő kifejezése: les marqueurs temporels (après que, avant que, le jour où, depuis que, lorsque, en attendant que
etc)

összetett vonatkozó névmások: les pronoms relatifs composés (C’est un détail auquel vous n’avez pas pensé. Le
chemin au bout duquel se trouve la gare…)
határozatlan névmások: les pronoms indéfinis (chacun, certains, tous etc. Chacun est en colère mais tous ne le
disent pas.), szenvedő szerkezet: le passif (Elle a été reçue par la directrice. La semaine prochaine elle sera opérée.)
a mellékmondatok fajtái: les connecteurs logiques; la cause, le but, l’opposition, la concession (Malgré ses défauts,
elle est appréciée de ses collègues. Elle fait tout pour réussir dans son travail.)
az összehasonlítás: la comparaison (Plus on est âgé, moins on est à l’aise avec les outils d’informatiques), az összetett szavak és többes számuk: les mots composés (des chefs d’oeuvre, des grands-parents, des presse-purée)

MATEMATIKA (SÁVVAL)
Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: minden gimnáziumi képzési típusban azok számára, akik nem választják az emelt szintű matematikát
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – matematika
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 214 óra (3×34 + 4×28 óra)
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam
11. évfolyam

3
3

12. évfolyam
12. évfolyam

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
Halmazok, matematikai logika
2.
Kombinatorika, gráfok
3.
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
4.
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
5.
Exponenciális folyamatok vizsgálata
6.
Sorozatok
7.
Trigonometria
8.
Térgeometria
9.
Koordinátageometria
10.
Leíró statisztika
11.
Valószínűség-számítás
12.
Rendszerező összefoglalás
Összes óraszám:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
Halmazok, matematikai logika
2.
Kombinatorika, gráfok
3.
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
4.
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
5.
Exponenciális folyamatok vizsgálata
6.
Sorozatok
7.
Trigonometria
8.
Térgeometria
9.
Koordinátageometria
10.
Leíró statisztika
11.
Valószínűség-számítás
12.
Rendszerező összefoglalás
Összes óraszám:

3
4

Összesen: 6
Összesen: 7

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
0/6
0
8/8
8
12/12
12
18/18
18
10/10
10
0/16
0
20/20
20
0/18
0
20/20
20
0/8
0
14/14
14
0/36
0
102
102

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
6/6
8
0/8
0
0/12
0
0/18
0
0/10
0
16/16
21
0/20
0
18/18
24
0/20
0
8/8
11
0/14
0
36/36
48
84
112

Évfolyam: 11-12.
Képzési típus: minden gimnáziumi képzési típusban azok számára, akik az emelt szintű matematikát választják
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a gimnáziumok 7-12. évfolyama számára – matematika
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 338 óra (5×34 + 6×28 óra)
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam 3
12. évfolyam 3
Összesen: 6
11. évfolyam 5
12. évfolyam 6
Összesen: 11
A helyi tanterv heti óraszáma:
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
Halmazok, matematikai logika
2.
Kombinatorika, gráfok
3.
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
4.
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
5.
Exponenciális folyamatok vizsgálata
6.
Sorozatok
7.
Trigonometria
8.
Térgeometria
9.
Koordinátageometria
10.
Leíró statisztika
11.
Valószínűség-számítás
12.
Rendszerező összefoglalás
emelt
Folytonosság, határérték, differenciálszámítás
Összes óraszám:

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
0/6
0
8/8
8
12/12
12
18/18
18+10
10/10
10
0/16
0+12
20/20
20+10
0/18
0
20/20
20+10
0/8
0
14/14
14+6
0/36
0
0
20
102
102+68=170

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
Halmazok, matematikai logika
2.
Kombinatorika, gráfok
3.
Számelméleti ismeretek, számhalmazok épülése
4.
Hatvány, gyök, exponenciális függvény, logaritmus
5.
Exponenciális folyamatok vizsgálata
6.
Sorozatok
7.
Trigonometria
8.
Térgeometria
9.
Koordinátageometria
10.
Leíró statisztika
11.
Valószínűség-számítás
12.
Rendszerező összefoglalás
emelt
Integrálszámítás
Összes óraszám:

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
6/6
6+4
0/8
0
0/12
0
0/18
0
0/10
0
16/16
16+10
0/20
0
18/18
18+10
0/20
0
8/8
8+4
0/14
0
36/36
36+36
0
20
84
84+84=168

TÖRTÉNELEM
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: - emelt szintű 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 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A kerettanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 186 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére 11-12. évfolyamon: 0 óra
Kerettanterv heti óraszáma:

11. évf.

3

12. évf.

3

11. évf.

3

12. évf.

3

A helyi tanterv heti óraszáma:

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

Az átalakulás évei
A két világháború között
A Horthy-korszak
A második világháború
A két világrendszer szembenállása
Háborútól forradalomig
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
A kádári diktatúra
A kétpólusú világ és felbomlása
A rendszerváltoztatás folyamata
A világ a 21. században
Magyarország a 21. században
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21. században
Népesedés és társadalom
Mérlegen a magyar történelem
Ismétlés, felkészülés az érettségire
Évente két mélységelvű téma
Összes óraszám:
Megjegyzések: A szaggatott vonal az évfolyamok közötti határokat jelzi.

Javasolt órakeret a kerettanterv szerint
15
9
12
19
9
12
7
8
9
9
9
10
6
6
6
22
18
186

Helyi Tanterv
15
9
12 + 1
19 +1
9
12
7
8
9
9+8
9
10 + 8
6
6
6
22
186

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység

I.
Az átalakulás évei
1. Szocialista és nemzeti törekvések: a birodalmak bomlása – 4
óra
2. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország
szétesése – 2 óra
3. A tanácsköztársaság és az ellenforradalom – 3 óra
4. A Párizs környéki békék -3 óra
5. A trianoni békediktátum – 3 óra
II.
A két világháború között
1. A kommunista Szovjetunió – 3 óra
2. A Nyugat és a gazdasági világválság – 3 óra
3. A nemzetiszocialista Németország - 3 óra
III.
A Horthy-korszak
1. Talpra állás Trianon után – 4 óra
2. A 1930-as évek Magyarországa – 4 óra + 1 mélységi óra
3. Ideológia, kultúra, társadalom – 4 óra
IV.
A második világháború
1. A tengelyhatalmak sikerei – 2 óra
2. A szövetségesek győzelme – 2 óra
3. Magyarország a második világháborúban: mozgástér és
kényszerpálya – 5 + 1 mélységi óra
4. A holokauszt – 4 óra
5. A második világháború jellemzői – 3 óra
6. Az ország pusztulása, deportálások a GULAG-ra – 3 óra
V.
A két világrendszer szembenállása
1. A kétpólusú világ kialakulása – 5 óra
2. A hidegháború – 2 óra
3. A gyarmatok felszabadulása – 2 óra
VI.
Háborútól forradalomig
1. Az átmenet évei Magyarországon
2. A szovjetizálás Magyarországon
3. A Rákosi-diktatúra
4. Deportálások békeidőben
VII.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
1. A forradalom – 3 óra
2. A nemzet szabadságharca – 4 óra
VIII.
A kádári diktatúra
1. A pártállami diktatúra és működése – 3 óra
2. Gazdaság, társadalom, életmód – 5 óra
IX.
A kétpólusú világ és felbomlása
1. A Nyugat a 20. század második felében – 3 óra
2. A szocializmus válsága és megrendülése – 3 óra
3. A kétpólusú világ megszűnése – 3 óra
Összesen:

Javasolt órakeret a kerettanterv szerint

Órakeret a
helyi tantervben

15

15

9

9

12 + 1 mélységi óra

13

19 + 1 mélységi óra

20

9

9

12

12

7

7

8

8

9

9

100 + 2 mélységi óra (102)

102

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység

I.
A rendszerváltoztatás folyamata
1. A Kádár-rendszer végnapjai – 4 óra + 3 mélységi óra
2. A rendszerváltoztatás – 3 óra + 3 mélységi óra
3. A piacgazdaság kiépülése – 2 óra + 2 mélységi óra
II.
1.
2.
3.
III.
1.

A világ a 21. században
Az átalakuló világ – 3 óra
Válsággócok, helyi konfliktusok – 3 óra
A globális világ – 3 óra
Magyarország a 21. században
A demokrácia működése Magyarországon – 4 óra + 4 mélységi óra
2. A magyar bel- és külpolitika főbb jellemzői – 3 óra + 2 mélységi óra
3. Magyarország és az Európai Unió – 3 óra + 2 mélységi óra
IV.
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a 20-21.
században
1. A határon túli magyarok – 3 óra
2. A magyarországi nemzetiségek, a magyarországi cigányság
– 3 óra
V.
Népesedés és társadalom
1. A hagyományos/ agrártársadalmak
2. A modern/ipari társadalmak
VI.
Mérlegen a magyar történelem
1. Régiónk Közép-Európa
2. A magyar megmaradás kérdései
VII.
Ismétlés, felkészülés az érettségire
Összesen:

Javasolt órakeret a kerettanterv szerint

Órakeret a
helyi tantervben

9 + 8 mélységi
óra

17

9

9

10 + 8 mélységi óra

18

6

6

6

6

6

6

22
68 (+ 16 mélységi óra)

22
84

TÖRTÉNELEM (SÁV)
Évfolyam: 11-12. évfolyam sávos képzési rendszer
Képzési típus:
emelt szintű 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 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A kerettanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 186 óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére 11-12. évfolyamon: 124 óra
A tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon sávos rendszerben: 310 (170 + 140)
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam 3
12. évfolyam 3
6
11. évfolyam 3
12. évfolyam 3
6
A helyi tanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv óraszáma sávos
rendszerben:
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

X.
Az átalakulás évei
6. Szocialista és nemzeti törekvések: a birodalmak bomlása – 4 óra
7. Az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország szétesése – 2 óra
8. A tanácsköztársaság és az ellenforradalom – 3 óra
9. A Párizs környéki békék -3 óra
10. A trianoni békediktátum – 3 óra
XI.
A két világháború között
4. A kommunista Szovjetunió – 3 óra
5. A Nyugat és a gazdasági világválság – 3 óra
6. A nemzetiszocialista Németország - 3 óra
XII.
A Horthy-korszak
4. Talpra állás Trianon után – 4 óra
5. A 1930-as évek Magyarországa – 4 óra + 1 mélységi óra
6. Ideológia, kultúra, társadalom – 4 óra
XIII.
A második világháború
7. A tengelyhatalmak sikerei – 2 óra
8. A szövetségesek győzelme – 2 óra
9. Magyarország a második világháborúban: mozgástér
és kényszerpálya – 5 + 1 mélységi óra
10. A holokauszt – 4 óra
11. A második világháború jellemzői – 3 óra
12. Az ország pusztulása, deportálások a GULAG-ra – 3
óra
XIV.
A két világrendszer szembenállása
4. A kétpólusú világ kialakulása – 5 óra
5. A hidegháború – 2 óra

Javasolt
órakeret a
kerettanterv szerint

Órakeret
a helyi
tantervben

Órakeret
sávos rendszerben

15

15

15

9

9

9

12 + 1
mélységi
óra

13

13

19 + 1
mélységi
óra

20

20

9

9

9

6. A gyarmatok felszabadulása – 2 óra
XV.
Háborútól forradalomig
5. Az átmenet évei Magyarországon
6. A szovjetizálás Magyarországon
7. A Rákosi-diktatúra
8. Deportálások békeidőben
XVI.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc
3. A forradalom – 3 óra
4. A nemzet szabadságharca – 4 óra
XVII. A kádári diktatúra
3. A pártállami diktatúra és működése – 3 óra
4. Gazdaság, társadalom, életmód – 5 óra
XVIII. A kétpólusú világ és felbomlása
4. A Nyugat a 20. század második felében – 3 óra
5. A szocializmus válsága és megrendülése – 3 óra
6. A kétpólusú világ megszűnése – 3 óra
9. évfolyam tananyagához kapcsolódó emelt szintű témakörök
rendszerezése
A középkori Magyar Királyság fénykora
A kora újkor
A török hódoltság kora Magyarországon
A felvilágosodás kora
Magyarország a 18. században
Új eszmék és az iparosodás kora
Összesen:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység

VIII.
A rendszerváltoztatás folyamata
4. A Kádár-rendszer végnapjai – 4 óra + 3 mélységi óra
5. A rendszerváltoztatás – 3 óra + 3 mélységi óra
6. A piacgazdaság kiépülése – 2 óra + 2 mélységi óra
IX.
A világ a 21. században
4. Az átalakuló világ – 3 óra
5. Válsággócok, helyi konfliktusok – 3 óra
6. A globális világ – 3 óra
X.
Magyarország a 21. században
4. A demokrácia működése Magyarországon – 4 óra + 4
mélységi óra
5. A magyar bel- és külpolitika főbb jellemzői – 3 óra + 2
mélységi óra
6. Magyarország és az Európai Unió – 3 óra + 2 mélységi
óra
XI.
A magyarság és a magyarországi nemzetiségek a
20-21. században
3. A határon túli magyarok – 3 óra

12

12

12

7

7

7

8

8

8

9

9

9

18
12
11
8
14
5
170
(102+68)

100 + 2
mélységi
óra (102)

102

Javasolt
órakeret a
kerettanterv szerint

Órakeret
a helyi
tantervben

Órakeret
sávos rendszerben

9 + 8 mélységi óra

17

17

9

9

9

10 + 8
mélységi
óra

18

18

6

6

6

4. A magyarországi nemzetiségek, a magyarországi cigányság – 3 óra
XII.
Népesedés és társadalom
3. A hagyományos/ agrártársadalmak
4. A modern/ipari társadalmak
XIII.
Mérlegen a magyar történelem
3. Régiónk Közép-Európa
4. A magyar megmaradás kérdései
XIV.
Ismétlés, felkészülés az érettségire
A 10. évfolyam tananyagához kapcsolódó emelt szintű témakörök rendszerezése
A reformkor
A forradalom és szabadságharc
A nemzetállamok születése és a szocialista eszmék megjelenése
A dualizmus kori Magyarország
Modern birodalmak, ősi kultúrák
A nagy háború
Összesen:

6

6

6

6

6

6

22

22

22

8
9
4

68 (+ 16
mélységi
óra)

84

17
6
12
140 (84
+56)

TERMÉSZETTUDOMÁNY
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 9-12. évfolyama számára
Természettudomány - 11. évfolyam
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

2

12. évfolyam

0

0

0

0

A helyi tanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

2

12. évfolyam

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 Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

1.

A természet megismerése

6/6

6+0

2.

Az ember környezetformáló tevékenysége

8/8

8+0

3.

Nyersanyagok, energiaforrások

10/10

10+0

4.

Változó éghajlat

10/10

10+0

5.

Az élővilág sokszínűsége

8/8

8+0

6.

Környezet és egészség

10/10

10+0

7.

Kozmikus környezetünk

6/6

6+0

8.

Jövőképek

10/10

10+0

68/68

68+0=68

Összes óraszám:

KÉMIA (SÁV)
Kémia – sávos képzés
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 2024/2025. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 248 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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
Atomok, molekulák, a periódusos rendszer
2.
Kémiai kötések, az anyagi halmazok
3.
Kémiai reakciók és reakciótípusok
4.
Elektrokémia
5.
Nemfémes elemek és vegyületeik
6.
Fémek és vegyületeik
7.
Szervetlen kémiai számítások
8.
Elektrokémiai számítások
9.
Emelt szintű kísérletek
Rendszerező összefoglalás
10.
A tananyagrészek összekapcsolását igénylő problémák
megoldása
Az ismeretek felelevenítése, elmélyítése, gyakorlása,
11.
problémamegoldó képesség fejlesztése
12.
Érettségi feladatok megoldása
Összesen:

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
9
9
9
11
17
17
19
14
10
7

4
10
136

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.
Szénhidrogének
2.
Halogénezett szénhidrogének
3.
Oxigéntartalmú szerves vegyületek
4.
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek
5.
Szénhidrátok
6.
Makromolekulák
7.
Szerves kémiai számítások
8.
Emelt szintű kísérletek
Rendszerező összefoglalás
9.
A tananyagrészek összekapcsolását igénylő problémák
megoldása
Az ismeretek felelevenítése, elmélyítése, gyakorlása,
10.
problémamegoldó képesség fejlesztése
11.
Érettségi feladatok megoldása
Összesen:

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
12
2
12
8
9
9
24
10
10

8
8
112

FIZIKA (SÁV)
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
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 248 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

0

12. évfolyam

0

0

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:
Tematikai egység/ Fejlesztési
cél sorszáma

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

9.

Alapozó órák

4

10.

Mozgástan

8

11.

Pontszerű testek és pontrendszerek dinamikája

12

12.

Testek egyensúlya – statika

4

13.

Mechanikai munka, energia

6

14.

Folyadékok és gázok mechanikája

8

15.

Elektrosztatika

7

16.

Egyenáram

12

17.

Hőtani alapok

2

18.

Gázok makroszkopikus vizsgálata

6

19.

Kinetikus gázmodell

5

20.

A termodinamika főtételei

10

21.

Halmazállapotok, halmazállapot-változások

5

22.

Hőterjedés

2

23.

Mindennapok hőtana

3

24.

Mechanikai rezgések

8

25.

Mechanikai hullámok, hangtan

10

26.
27.

Tematikus mérési gyakorlatok
Érettségi feladatok megoldása

12
12

Összes óraszám:

136

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

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

1.

Elektromágneses indukció, váltóáram

9

2.

Elektromágneses rezgés, elektromágneses hullám

6

3.

Hullám- és sugároptika

10

4.

Mechanikai kiegészítések: merev testek mechanikája

10

5.

Atomfizika I. – Héjfizika

10

6.

Kondenzált anyagok szerkezete és fizikai tulajdonságai

4

7.

Atomfizika II. – Magfizika

12

8.

Csillagászat és asztrofizika

9

9.

Az égi és földi mechanika egysége

4

10.

Környezetfizika

4

11.

Fizika és a társadalom

3

12.

Tematikus mérési gyakorlatok

10

13.

Rendszerezés

11

14.

Érettségi feladatok megoldása

10

Összes óraszám:

112

BIOLÓGIA SÁV
Biológia – sávos képzés
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 2024/2025. 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: -0óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam 12. évfolyam A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

4

12. évfolyam

4

8

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
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/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
1.
Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése
20
2.
Sejtbiológia: a sejt felépítése
7
3.
Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje
15
4.
Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai
18
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása.
5.
7
Kültakaró és mozgás
Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása.
6.
Az ember táplálkozása, légzése és kiválasztása, a vér és
20
vérkeringés
Immunológiai szabályozás.
7.
9
Az immunválasz molekuláris alapjai
8.
Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés
8
Az emberi szervezet szabályozó működése.
9.
10
Jelátvitel testfolyadék révén (12. évfolyamról)
Biológia tudománya, egyed alatti szerveződési szintek té10.
makör tematikus feladatsorainak és kísérleteinek feldol7
gozása
Egyed szerveződési szintje (prokarióták, prociszták, növé11.
nyek, állatok, gombák) témakör tematikus feladatsorainak
7
és kísérleteinek feldolgozása
Egyed feletti szerveződési szintek témakör tematikus fel12.
8
adatsorainak és kísérleteinek feldolgozása
13.
Év végi összefoglalás
2
Összes óraszám:
136

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egységek a 12. évfolyamon: A sávos rendszerű képzésben a biológia tantárgyat emelt óraszámban tanulók:
Tematikai egység/
Órakeret a Órakeret a
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettan- helyi tanszáma
tervben
tervben
Az emberi szervezet szabályozó működése.
1.
7
Jelátvitel szinapszisok révén
Az emberi szervezet szabályozó működése.
2.
22
Az idegrendszer felépítése és működése
3.
Genetika: az öröklődés
18
4.
Evolúció. Biológiai evolúció, mikroevolúció
12
5.
Evolúció. Biológiai evolúció.
14
6.
Rendszerbiológia és evolúció
6
Emberi szervezet: önfenntartó életműködése témakör te7.
7
matikus feladatsorainak és kísérleteinek feldolgozása
Emberi szervezet: fajfenntartó és szabályozó életműkö8.
dése témakör tematikus feladatsorainak és kísérleteinek
7
feldolgozása
Öröklődés, változékonyság, evolúció életműködése téma9.
kör tematikus feladatsorainak és kísérleteinek feldolgo7
zása
10.
Feladatok megoldása, tananyag szintézis
10
11.
Év végi összefoglalás
2
Összes óraszám:
112

FÖLDRAJZ SÁV
Földrajz
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 9-12. évfolyama számára
Földrajz - 11. évfolyam
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 68 óra, 12. évfolyamon 56 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

A helyi tanterv heti óraszáma:
11. évfolyam

2

12. évfolyam

2

A 11. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 68 óra.
A témakörök áttekintő táblázata:
Tematikai sorszáma
1.

Tematikai egység/ Fejlesztési cél / egység elnevezése

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

Energia és nyersanyag – a gazdaság meghatározó elemei
– változó igények, átalakuló fogyasztás, erősödő környezeti szemlélet

8/8

2.

Az élelmiszer-termelés és -fogyasztás környezeti vonatkozásai

8/8

8+0

3.

Demográfiai válsághelyzetek és következményei

8/8

8+0

4.

Szolgáltatások a 21. században – közlekedés, turizmus,
internet és a hálózatosodás – dilemmák, ellentmondások, környezeti következmények

8/8

5.

Az éghajlatváltozás kérdései

7/7

6.

A víz mint erőforrás – a vízellátás és gazdasági hasznosítás földrajzi vonatkozásai

7/7

7.

Hulladéktermelés és -felhasználás

7/7

8.

A természeti katasztrófák és a globális kihívások kapcsolata

8/8

9.

A környezeti hatások következményei – Élhető marad-e
a Föld?

7/7

Összes óraszám:

8+0

8+0

68/68

7+0
7+0
7+0
8+0

7+0
68+0=68

A 12. évfolyamon a földrajz tantárgy alapóraszáma: 56 óra
Az évfolyam közép- és emelt szintű érettségire készít fel
Témakör neve
Térképi ismeretek. Kozmikus környezetünk
A geoszférák földrajza
A földrajzi övezetesség
Társadalmi folyamatok a 21. század elején A világgazdaság jellemző olyamatai
A kontinensek földrajza. Az Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi-gazdasági jellemzői
Európa tájai. A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában
Magyarország földrajza. Helyünk a Kárpát-medencében és Európában
Összes óraszám

Javasolt óraszám
6
10
6
7
9
9
9
56

ÉNEK-ZENE
Évfolyam: 11-12. évfolyam
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 9-12. évfolyama számára – ének-zene
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A kerettanterv óraszáma a 11-12. évfolyamon: 17 óra
A helyi tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 34 óra
A kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam 0,5
12. évfolyam 0
0,5
A helyi tanterv heti óraszáma: 1
11. évfolyam 0,5
12. évfolyam 0
0,5
A tantervben választható formában megjelölt ismeretek, fejlesztési követelmények egyes elemei között a szaktanár jogosult választani.
Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egyÓrakeret a Órakeret a
ség/ Fejlesztési Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
kerettanterv- helyi tancél sorszáma
ben
tervben
Zeneművek/ Énekes anyag
Vásárhelyi népdalok, ballagási dalok
Zenei reprodukció – Éneklés
1.
Zenei reprodukció – Generatív (önállóan és/vagy csopor0
5
tosan alkotó), kreatív zenei tevékenység
Zenei reprodukció – Felismerő kottaolvasás,
zeneelméleti alapismeretek
Javasolt zeneművek/zenehallgatási anyag
Populáris zene
2.
0
9
Zenei befogadás – Befogadói kompetenciák fejlesztése,
zenehallgatás
Komplex készségfejlesztés
3.
0
3
Összes óraszám:

0

17

VIZUÁLIS KULTÚRA
Vizuális kultúra
Évfolyam: 11. évfolyam
Képzési típus: - emelt szintű matematika és emelt szintű nyelvi képzés
- emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Választott kerettanterv: Kerettanterv az általános iskola 11. évfolyama számára – vizuális kultúra
Bevezetése: a 11.a évfolyamon 2025/26-es tanévben a 11.b évfolyamon a 2024/25-as tanévben,
A tanterv óraszáma az 11. évfolyamon: 34 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
Helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam
11. évfolyam

0,5
0,5

0,5
0,5

A témakörök áttekintő táblázata: 11. évfolyam
Témakör neve
Korszak, stílus, műfaj
Kortárs művészeti jelenségek, művészeti koncepció, személyes és társadalmi
üzenet
A vizuális közlés hatásmechanizmusa, vizuális információfeldolgozás
Digitális képalkotás, közösségi média digitális tartalom előállítás, személyesség
Design, divat, identitás, tervezett környezet azonosulás
Környezet és fenntarthatóság, természeti és tervezett környezet egyensúlya
Kortárs és egyetemes képzőművészeti kiállítás látogatásra, elemzésre fenntartott óra
Összes óraszám:

kerettanterv óraszám
3

helyi tanterv óraszám
3

2

2

2

2

2

2

3
3

3
3

2

2

17

17

DIGITÁLIS KULTÚRA
Évfolyam: 11.
Képzési típus: gimnázium
Kerettanterv: 2020-as NAT-hoz illeszkedő kerettanterv a gimnázium 11. évfolyama számára – digitális kultúra
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a tizenegyedik évfolyamon.
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 68 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évfolyam
2
11. évfolyam

A helyi tanterv heti óraszáma:

2

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

Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése

Órakeret a Órakeret a
kerettanterv- helyi tanben
tervben

1.

Algoritmizálás, formális programozási nyelv használata

20

20

2.

Információs társadalom, e-Világ

4

4

3.

Mobiltechnológiai ismeretek

4

4

4.

Szövegszerkesztés

4

4

5.

Online kommunikáció

2

2

6.

Táblázatkezelés

12

12

7.

Adatbázis-kezelés

20

20

8.

A digitális eszközök használata

2

2

Összes óraszám:

68

68

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 2020/2021. tanévben a tizenegyedik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma a 11-12 évfolyamon: 310 óra ,
Ismétlés, számonkérés órakerete: óra
A kerettantervi tartalom helyi kiegészítésére: 0 óra Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszáma:

11. évfolyam
11. évfolyam

5
5

12. évfolyam
12. évfolyam

5
5

10
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 sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma
1.

Gimnasztika és rendgyakorlatok-prevenció, relaxáció

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben
32

16

Alapvető relaxációs technikák ismerete.
A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok önálló tervezése és végrehajtása.
Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok
önálló összeállítása, végrehajtása, vezetése a társaknak.
A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű eljárások önálló és tudatos
alkalmazása.
2.

Atlétikai jellegű feladatmegoldások

44

22

3.

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló
alkalmazása a speciális bemelegítésben és mozgáskészség, illetve mozgásképesség-fejlesztésben
Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok összevetése korábbi saját eredményekkel
Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása
Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és
magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése
Torna jellegű feladatmegoldások

44

20

A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre emelése és gyakorlása.
Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan.
A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő,
levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása.

4.

Sportjátékok

60

50

5.

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása.
Délutáni testnevelés órákon szervezett házi versenyeken
való aktív tevékenység.
Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Testnevelési és népi játékok

24

22

40

20

36

20

340

170

−

6.

a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett
technikai és taktikai elemeinek kreatív, az adott játékhelyzetnek megfelelő, célszerű, készségszintű alkalmazása.

Önvédelmi és küzdősportok
A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó
gyakorlatainak önálló végrehajtása
A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó,
karate) történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése.

7.

Alternatív környezetben végezhető mozgásformák
A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő
hatásának, szerepének tudatosítása.
A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó sportolás és egészséges
életvitel iránti igény kialakításához.

Összes óraszám:

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Tematikai egység/
Fejlesztési cél sor- Tematikai egység/ Fejlesztési cél elnevezése
száma

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tantervben
tervben

1.

Gimnasztika és rendgyakorlatok-prevenció, relaxáció

32

16

2.

Alapvető relaxációs technikák ismerete.
A leggyakrabban alkalmazott statikus és dinamikus gimnasztikai elemekből gyakorlatok önálló tervezése és végrehajtása.
Különböző testrészek bemelegítését szolgáló gyakorlatok
önálló összeállítása, végrehajtása, vezetése a társaknak.
A különböző sportsérülések megelőzésével, rehabilitációjával összefüggő elemi szintű eljárások önálló és tudatos
alkalmazása
Atlétikai jellegű feladatmegoldások

44

20

3.

A futó-, ugró- és dobóiskolai gyakorlatok tudatos és önálló
alkalmazása a speciális bemelegítésben és mozgáskészség, illetve mozgásképesség-fejlesztésben.
Egyénileg választott három versenyszám eredményre történő végrehajtása és azok összevetése korábbi saját eredményekkel
Az atlétika jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása.
Az atlétika sportág történetének, kiemelkedő külföldi és
magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Torna jellegű feladatmegoldások

44

20

A korábbi követelményekben megfogalmazott mozgásanyag elmélyítése, készségszintre emelése és gyakorlása.
Az elemek nehézségi fokának emelése differenciáltan.
A torna jellegű feladatmegoldások specifikus bemelegítő,
levezető, nyújtó gyakorlatainak önálló végrehajtása.

4.

Sportjátékok

60

34

5.

Két választott sportjáték alapvető sportágspecifikus technikai, alap- és csapattaktikai elemeinek, szabályainak készségszintű elsajátítása, alkalmazása.
Két választott sportjáték történetének, meghatározó külföldi és magyar személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése.
Testnevelési és népi játékok

24

17

40

15

−

6.

a tanult testnevelési, népi és sportjátékok összetett
technikai és taktikai elemeinek kreatív, az adott játékhelyzetnek megfelelő, célszerű, készségszintű alkalmazása.

Önvédelmi és küzdősportok

7.

A küzdősportok specifikus bemelegítő, levezető, nyújtó
gyakorlatainak önálló végrehajtása
A tradicionális küzdősportok (birkózás, ökölvívás, dzsúdó,
karate) történetének, meghatározó hazai személyiségeinek, olimpikonjainak megismerése, a sportágak szabályrendszerének átismétlése
Alternatív környezetben végezhető mozgásformák

36

18

310

140

. A szabad levegőn végzett mozgásformák egészségfejlesztő hatásának, szerepének tudatosítása.
A különböző rekreációs mozgásformák megismerése és alkalmazása az élethosszig tartó sportolás és egészséges
életvitel iránti igény kialakításához
Összes óraszám:

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET
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 – mozgóképkultúra és
médiaismeret1
A tanterv óraszáma a 11. évfolyamon: 0 óra
A tanterv óraszáma a 12. évfolyamon: 28 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
A helyi tanterv heti óraszám:

11. évfolyam

0

12. évfolyam

1

1

11. évfolyam

0

12. évfolyam

1

1

Tematikai egységek a 11. évfolyamon:
Tematikai egység / fejlesztési
cél sorszáma

Tematikai egység/ fejlesztési cél elnevezése

1.

A média fogalma és kifejezőeszközei: műfajok, eszközök, írott és elektronikus sajtó; a hír fogalma, típusai; a hírérték.
A tömegkommunikáció fogalma, eszközei: nyilvánosság, hálózati kommunikáció, nonprofit és kereskedelmi, a közszolgálati és a közösségi média szerepe; a tömegtájékoztatás eszközei, felelőssége; az
online kommunikáció lehetőségei és veszélyei.
Tudatos médiahasználat az egyén és a társadalom
szempontjából: szellemi önvédelem, a kereskedelmi
célú médiatartalmak kezelése – tudatos fogyasztói
magatartás kialakítása; az információbiztonság, a
közszféra és a magánszféra a médiában.
A média társadalmi szerepe, használata: médiaetika,
médiaszabályozás, információáramlás irányítása, a
véleményformálás lehetőségei, feladatai.
A mozgóképi közlésmód kifejezőeszközei; szövegépítkezés a hagyományos és az új médiában, képi
eszközök a digitalizáció előtt és most; az audiovizuális elemek esztétikai szerepe a művészi alkotásoknál és céljai a kereskedelmi célú tartalomszolgáltatásban.
Kultúra és tömegkultúra: hatása az egyénre és a társadalomra; esztétikai minőség és a fogyasztói társadalom kölcsönhatása; jelenségek a médiában és a
filmművészetben – sztárok, szerepek, sztereotípiák,
életformák; a virtuális valóság.
A magyar film: alkotók és alkotások; a magyar
filmművészet jelentősége és értékei a nemzeti kultúrában; a magyar film korszakai, sajátosságai; jeles
magyar rendezők és színészek.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Órakeret a kerettantervben
3

Órakeret a helyi tantervben
3

3

3

2

2

2

2

4

4

6

6

8

8

OSZTÁLYFŐNÖKI
Évfolyam: 11-12. évfolyam
Képzési típus: -emelt szintű/óraszámú matematika és emelt szintű nyelvi képzés
-emelt szintű természettudományi osztály emelt szintű nyelvi képzéssel
Bevezetése: a 2024/2025. tanévben a 11. évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben.
A tanterv óraszáma 11-12. évfolyamon: 62 óra
Kerettanterv heti óraszáma:
11. évf.
1 12. évf.
1
A helyi tanterv heti óraszáma:
11. évf.
Tematikai egységek az 11. évfolyamon:
Tematikai egység
sorszáma
Tematikai egység
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

1

12. évf.

1

Órakeret a Órakeret a
kerettan- helyi tanterv szerint tervben
Tűz-és balesetvédelmi oktatás, házirend Adatok, ismerke3
dés, órarend
Helyünk a társadalomban: szerepek
2
Jogok és kötelességek
Közösségfejlesztés, konfliktuskezelési technikák
2
A hatékony tanulás technikája /digitális tanulás
4
Pályaválasztás: jövőkép, karrierépítés
4
Egészséges életmód, drog és egyéb függőségek, megelő5
zés – EVP
Pszichoszexuális fejlődés, párkapcsolatok, családtervezés
Környezettudatos életmód
2
Az ember és a természet harmóniája, környezetvédelem
Kommunikációs technikák
2
Médiafogyasztás és használat
Ünnepek, megemlékezések, hagyományok. Nemzeti iden2
titás
Segítő életmódra nevelés, szociális képességek fejlesz4
tése- iskolai közösségi szolgálat szervezése
Báli és ballagási előkészületek, aktuális teendők
4
Összes óra
34

Tematikai egységek a 12. évfolyamon:
Órakeret a Órakeret a
Tematikai egység Tematikai egység
kerettan- helyi tansorszáma
terv szerint tervben
1.
Tűz-és balesetvédelmi oktatás. Adatok, órarend, házirend.
3
2.
Helyünk a társadalomban, jogok és kötelességek
2
3.
Pályaválasztás: jövőkép, karrierépítés
4
4.
Egészséges életmód, drog és egyéb függőségek, megelő4
zés – EVP
Pszichoszexuális fejlődés, párkapcsolatok
5.
Környezettudatos életmód
2
Az ember és a természet harmóniája, környezetvédelem
6.
„Az egész életen át tartó tanulás” fogalma. Digitális tanu3
lás
7.
Kommunikációs technikák
2
Médiafogyasztás és használat
8.
Ünnepek, megemlékezések, hagyományok Nemzeti iden2
titás
9.
Segítő életmódra nevelés, szociális képességek fejlesz2
tése- az iskolai közösségi szolgálat szervezése
10.
Báli és ballagási előkészületek, aktuális teendők
4
Összes óra
28

