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I. PREAMBULUM 

1.  HIVATALOS ADATOK, AZ ISKOLA JELLEGE 

1.1. AZ ISKOLA HIVATALOS ADATAI 

Az iskola 

 neve: Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alap-

fokú Művészeti Iskola 

   címe: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. 

 telefon: 42/444-300 

 e-mail: info@sztimre-nyh.sulinet.hu   

   OM azonosítója: 033665 

A többcélú intézmény székhelye és címe 

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola 

4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 19. sz.  

Telephely neve és címe 

Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola Tagóvodája 

4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 19. sz.  

 

A fenntartó 

neve: Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye 

címe: 4024 Debrecen, Varga u. 4. 

 

Az alapító 

neve: Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye 

címe: 4024 Debrecen, Varga u. 4. 

 

Az alapító okirat kelte: Nyíregyházi Római Katolikus Egyház Szent Antal Plébánia 

Az alapító okiratot, melynek kelte: 1992. február, 40395/1992/IX.sz. alatt hagyta jóvá 

Nyíregyháza megyei jogú város jegyzője, majd 1994. II. 28-án az 1993. évi LXXIX. t. 
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124. paragrafusának 4. bekezdése b. pontja alapján sor került az alapító okirat módosítá-

sára. 

A módosítást a megyei jogú város jegyzője 35555/1994/IX.sz. alatt hagyta jóvá. 

Módosítás szerint az intézmény alapítója: 

Debrecen – Nyíregyházi Egyházmegyei Püspökség. 

1994. augusztus 18-án újabb módosítás történt, mely szerint az intézmény típusa nyolc, 

hat, négy évfolyamos gimnázium. 

2004. március 26-án a fenntartó ismételten módosította alapító okiratát. 

2006. május 31-én újabb módosítás történt, mely szerint az intézmény típusa általános 

iskola, nyolc, hat és négy évfolyamos gimnázium. 

2008. július 14-én újabb módosítás történt, mely szerint a közoktatási intézményről nyil-

vántartott adatok között az alaptevékenység TEAOR szerinti besorolása is szerepel. 

2009. augusztus 6-án újabb módosítás történt, mely szerint az intézmény képesség kibon-

takoztató felkészítést és integrációs felkészítést végez, a legmagasabb tanulói létszám 

1015 főről 1143-ra emelkedik, a nappali oktatási munkarend szerinti tanulói létszám 775 

főről 903 főre emelkedik; az intézmény által ellátott sajátos nevelési igényű gyermek, ta-

nuló száma – a legmagasabb tanulói létszám keretein belül – 120 főre emelkedik. 

2011. május 16-án újabb módosítás történt a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlő-

désének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók, 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt sajátos 

nevelésű igényű tanulók oktatása miatt. 

2012. 03.22-én újabb módosítás történt, mely szerint intézményünk óvodával bővült 

2012. 12. 27-én felülvizsgálatot kellett végrehajtani az alapító okiraton 

2013. 05. 30-án a fenntartó Alapító Okiratát módosítva Alapfokú Művészeti Iskola intéz-

ményegységet hozott létre. 

A működési engedélyt kiadó szerv neve: 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Jegyzője 

címe: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

A működési engedély kelte: 1992. április 7. 

   száma: 40.395/1992. IX. 

 

A közoktatási megállapodás megbízójának 

neve: Művelődési és Közoktatási Minisztérium Politikai Államtitkára 
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      Az iskola működési területe: országos  

Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az intézmény önálló jogi személy, a 

fenntartó önálló gazdálkodási és bérgazdálkodási jogkörrel ruházta fel, a fenntartónak gon-

doskodnia kell az alapfeladatok ellátásához és az intézmény működéséhez szükséges pénz-

eszközökről, az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga az intézmény fenntartóját illeti 

meg. 

 

A közoktatási megállapodás száma, kelte: 64.514/XI./1994. 05. 06. 

Az engedélyezett évfolyamok száma, tanulólétszám:  

Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám:  1710 fő 

Óvodai nevelés             54 fő  

Általános iskolai nevelés-oktatás       388 fő nappali 

Gimnáziumi nevelés-oktatás:         578 fő nappali 

Kollégiumi ellátás            240 fő 

Alapfokú művészetoktatás         450 fő  nappali 

A többi tanulóval együttnevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése 

oktatása                 80 fő nappali 

 

Az évfolyamok száma:  

Óvodai nevelésben: 2 csoport 

  Az általános iskolai képzési formában1-8. évfolyam nyolc évfolyam 

  A nyolcosztályos képzési formában: 5-12. évfolyam nyolc évfolyam 

  A négyosztályos képzési formában : 9-12. évfolyam négy évfolyam 

  A nyelvi előkészítő évfolyammal bővített négyosztályos képzési formában IX-XIII. év-

folyam öt évfolyam (kifutó rendszerben). 

   

1.2. AZ INTÉZMÉNY JELLEGE 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művé-

szeti Iskola általános iskolai, négyosztályos, illetve nyolcosztályos gimnáziumi képzést, óvodai 

nevelést és alapfokú művészetoktatást folytató nevelési-oktatási intézmény, 4x2 általános isko-

lai alsó tagozatos, 4x1 általános iskolai felső tagozatos, 4x2 párhuzamos osztályból álló négy-

osztályos és 8x1 osztályból álló nyolcosztályos képzési formával, 8 alsós és 8 felsős napközis 

csoporttal, diákotthonnal.  



 13 

Az intézmény vállalja az SNI tanulók integrált nevelését.  

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a gimnáziumi nevelési-oktatási célok vállalása 

mellett célul tűzte ki a tanulók vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá való nevelé-

sét, az átlagosnál magasabb általános műveltség, legalább egy idegen nyelvben nagyobb jártas-

ság elérését, a tanulók felkészítését a felsőfokú oktatási intézményben való helytállásra. A spe-

ciális nyelvi csoportokban az adott idegen nyelvekben, matematika, informatika, biológia, ké-

mia emelt szintű csoportokban kiemelkedő tudás megszerzéséhez segíteni a tanulókat. 

Feladatunk, hogy tanulóifjúságunkat módszeresen és kritikusan megismertessük a tudomány és 

a kultúra alapjaival. Iskolánk ezen kívül részt vállal az egyház küldetéséből is a keresztény hitre 

nevelés területén. Ma és mindenkor nyitott akar lenni a kor kihívásaira, modern és egy-

szersmind az Egyházhoz, a benne élő Krisztushoz hű katolikus nemzedékeket akar nevelni. 

Intézményünk Szent Imre nevét viseli. Így névadónk személye tanulóink számára különösen 

hangsúlyt kap. Benne nevelési eszményeink ragyogó megvalósulását szemlélhetik. 

2.  A KATOLIKUS KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSO-

LATOS RENDELKEZÉSEK 

Törvények 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és módosításai 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védeleméről és a gyámügyi igazgatásról és módosításai 

2011. évi CCVI. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, val-

lásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról 

Egyházi Törvénykönyv 

II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 

Rendeletek  

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a közne-

velési intézmények névhasználatáról 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet  

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet  

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat-és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 

szervezetéről és illetékességéről 331/2006. ( XII.23.) Kormányrendelet 
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326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkal-

mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő 

végrehajtásáról 

 

Az egyház az iskolák alapítását és fenntartását fontos missziós feladatnak tartja. Ezt különböző 

dokumentumokban részletesen kifejti, és az Egyházi Törvénykönyvben szabályozza: 

"A mai társadalomban (....) az Egyház égető szükségességét érzi annak, hogy biztosítsa a ke-

resztény gondolkodás jelenlétét." (Kat. Isk. 11.)  

Ezért a Katolikus Nevelés Kongregációja "felhívja a nevelés összes felelőseit - a szülőket, az 

oktatókat, a fiatalokat, az iskolai hatóságokat-, hogy ide összpontosítsák minden erejüket és 

minden rendelkezésükre álló anyagi eszközt, hogy ezek segítségével a katolikus iskola valóban 

a társadalom javát szolgáló és egyúttal apostoli munkát végezzen." (Kat. Isk. 4.) 

"A nevelés eszközei közül a krisztushívőknek különösen nagyra kell értékelniük az is-

kolákat, melyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szülőknek nevelői feladatuk teljesítésében." 

(CIC 796. 1.§ ) 

"A katolikus iskolák igazgatói a helyi ordinárius felügyelete alatt gondoskodjanak arról, 

hogy az oktatás ezekben az iskolákban tudományos szempontból legalább olyan szinten álljon, 

mint az illető vidék többi iskolájában." (CIC 806. 2.§) 
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II. ISKOLAI NEVELÉSI PROGRAM 

1.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDA-

GÓGIAI ALAPELVEI 

Katolikus iskoláink nevelésének alapja és középpontja maga Krisztus. 

A keresztény nevelésnek abban kell segítenie a fiatalokat, hogy megérjenek a szabadság felelős 

megélésére, érzékük legyen a transzcendencia és az igazi értékek iránt. Megismerjék önmagu-

kat és az őket körülvevő világot. Felülemelkedjenek a középszerűségen, ne fáradjanak bele a 

folytonos önképzésbe és önnevelésbe, és egyre jobban elkötelezzék magukat az Egyházon belül 

Isten és az emberek szolgálatára. 

„ A katolikus iskolában az oktatásnak és a nevelésnek meg kell felelnie a katolikus tanítás el-

veinek; az oktatóknak pedig ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes életükkel.” (CIC 

803.) Pedagógiai tevékenységünk a fent idézett elvárásnak megfelelően tehát: 

keresztény értékrendre épít, biztosítja a keresztény gondolkodás jelenlétét 

 a nevelő jelleg dominál 

 a nemzeti értékeket szolgálja 

 fontos szerepet szán az egyházi és a nemzeti hagyományoknak, ugyanakkor arra törekszik, 

hogy neveltjeink érdeklődéssel, empátiával, segítő szándékkal forduljanak más népek képvi-

selői felé is, kialakuljon interkulturális kompetenciájuk is 

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az alapelveket, amelyek különösen nagy hangsúlyt kapnak 

katolikus iskolánk egész pedagógiai működésében. 

 A diák személyisége a pedagógus személyiségének megnyilvánulásai által fejlődik. Ezért kü-

lönleges felelősség hárul mind szakmailag, mind morálisan a pedagógusokra. „A katolikus 

iskola sajátos jellegének biztosítása legnagyobb részben az ott tanítók tevékenykedésén és 

tanúságtételén múlik.”1 A nevelő személyiségének fontos eleme a hitelesség, az elfogadás, az 

empátia. Önmaga állandó fejlesztésére, interperszonális készségeinek (a tanuló személyisé-

gének megismeréséhez szükséges tudás, a tanári – tanulói interakciós és kommunikációs 

készségek, a konfliktusok kezeléséhez és megoldásához szükséges képességek) javítására kell 

                                                 

1        A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 78. oldal 
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törekednie. A pedagógus személyisége alapvető motivációs tényező, közvetetten meghatáro-

zója a tanulói teljesítménynek, a tantárgy iránti érdeklődésnek, a személyes kapcsolatok mi-

nőségének. A tanulókkal megszólítható közelségben kell élnie, demokratikus együttműködést, 

ugyanakkor a tanuló életkorához igazodó következetes kontrollt kell gyakorolnia.   

1. A nevelésben (különösen a kezdeti periódusokban) fokozott szerepe van a szokásautomatizmu-

soknak. Ezért a szoktatásnak kitüntetett figyelmet kell szentelni, az erre fordított energia sok-

szorosan megtérül. 

2. Lehetőleg a dicséretet helyezzük előtérbe. Arra kell törekednünk, hogy az valóban mindig indo-

kolt legyen. Ezzel megalapozhatjuk az eredményes tanuláshoz szükséges olyan személyiségele-

mek fejlődését is, mint önbizalom, sikerorientáltság, küzdőképesség, csak facilitatív szorongás-

szint. 

3. Nagy a jelentősége a tudásnak, az ismereteknek; értékkonfliktus esetén azonban az emberi morált 

magasabb rendű követelménynek kell tartani az ismeretnél, a személyiség harmóniáját, „belső 

békéjét” az érvényesülésnél.  

4. Döntő a követelmények belátáson alapuló belső igénnyé váló betartása (interiorizáció) és a pon-

tosság, a fegyelem, az önfegyelem gyakorlása. Az igényes követelmény meghatározása és vég-

rehajtása következetességet tételez fel.  

5. Belső kontrollos, ugyanakkor asszertív személyiségeket kell formálnunk a „Szeresd felebaráto-

dat, mint önmagadat!” keresztény pszichológiai alapelv szerint, akik ugyanakkor képesek nem-

csak együttérzésre, mások segítésére, hanem lemondásra, áldozathozatalra valamely nemes 

ügy érdekében.  

2.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA 

CÉLJA 

Iskolánk pedagógiai munkájának célja: 

 Az alsó tagozatos oktatásban az alapvető képességek és készségek kialakítása: írás, olvasás, 

szövegértés, számolás, tájékozódás a környezetben. A 6-10 éves gyerekeket meg kell tanítani 

tanulni, figyelni, érdeklődni, kérdezni. 

 Általános iskolában: 

    a motiváltság fejlesztése (megismerési vágy, alkotásvágy, kíváncsiság, játékszeretet, 

érdeklődés, felfedezési vágy) 
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 a képességek fejlesztése (felismerés, összevonás, összehasonlítás, sorképzés, kieme-

lés, megismerési képesség, megfigyelési képesség, értő olvasás, beszéd és beszédér-

tés, tanulási képesség, tapasztalat) 

 egészséges életvitel, befogadóképesség, önkifejezési képesség, szociális érzékenység 

(csoportba tartozás, egymás tulajdonának tiszteletben tartása, barátság) kialakítása 

 segítés, együttműködés, verseny, kudarcfeldolgozás, alkalmazkodás kialakítása 

 A diákokat segítse abban a folyamatban, hogy a keresztény értékekre építve művelt emberré, 

gazdag (szépre, jóra fogékony) személyiséggé, Istent és embertársait szerető, felelős polgárrá, 

tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. 

 Az iskolahasználók elégedettségére való törekvés, ezen belül: a hitéletbeli fejlődés, a tudás, 

a fegyelem, a továbbtanulásra való felkészítés fontossága. 

 A diákok morális és esztétikai szemléletének alakítása, kognitív és kommunikációs képessé-

geinek, az értékes tudás és az értékes alkotások iránti igényének megalapozása.  

 A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában ismereteket közvetítsen, alapvető képes-

ségeket és alapkészségeket fejlesszen.  

 Az alapvető kulcskompetenciák kialakítása a tanulókban: anyanyelvi, idegen nyelvi, mate-

matikai, természettudományos, digitális, hatékony önálló tanulás, szociális és állampolgári, 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai-művészeti tudatosság és kifeje-

zőképesség, különösen is a zeneművészet terén, elsősorban alapfokú művészeti iskola intéz-

ményegységünkben képzett diákjaink esetében. 

 Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel és hatékony szakmai munkával fejlessze a ta-

nulók önálló problémamegoldó, gondolkodó képességét, készségét és a kreativitást. 

 Kiemelt hangsúlyt helyezzen az önálló ismeretszerzés képességének kialakítására, a tanulók 

tanulási motivációjának, kreativitásának fejlesztésére. 

 Megalapozott, érvényes és személyes értékrendet alakítson ki, illetve azt segítse elő. 

 A kudarc- és sikertűrés készségeit fejlessze. 

 Az önálló, felelős állásfoglalás, cselekvés alapjait és (életkornak, fejlettségi foknak, saját sze-

mélyiségjegyeknek megfelelő) készségeit kimunkálja. 

 A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözze tanítványainkat. 

 Nagy művészek, tudósok hithez, egyházhoz való viszonya, a gondolkodásra, a szellem fejlő-

désére gyakorolt hatása álljon példaként diákjaink előtt. 

 Magyarságunk gyökereinek megismertetése (nyelv, történelem, magyarságtudat). 
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 Hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése, élővé tétele (táncház, népdalkörök, 

kézműves foglalkozások, stb.) 

 A környező népek, az Európai Unióba tartozó nemzetek, Európán kívüli népek kultúrájának 

megismertetése.   

 A kulturált szórakozás igényének kialakítása. 

 A SZÉK (szociális, életviteli és környezeti) kompetenciák fejlesztése, valamennyi tantárgy és 

műveltségi területen, valamint a nevelés egészében, az ún. jóléti modell alapelemeinek elsa-

játíttatása: egészségcentrikusság, alkotáscentrikusság, minőségcentrikusság, kultúracentri-

kusság, konstruktív életvezetésre történő felkészítés szem előtt tartva a keresztény ember 

végső célját: az üdvösség elérését.   

3.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA FEL-

ADATAI 

A katolikus iskolának kötelessége vállalni a tanulók személyiségének keresztény szellemű for-

málását: „ma különösen, hiszen számot kell vetnünk azzal, hogy a család és a társadalom e téren 

nem teszi meg, ami rajta áll.” 2 Ezért iskolánk feladata:  

 Segítse elő az egyéni életélmények szerzését, az egyéni képességek kibontakozását a hitélet 

erősítését szolgáló (lelkigyakorlat, zarándoklat, stb.) programokban, az órai munkában és a tan-

órán kívüli tevékenységekben: napközi, tanulószoba, szakkörök, kirándulás, erdei iskola, isko-

laújság, stb. 

 Fejlessze a tanulók problémamegoldó gondolkodását, az összefüggések felismerését, a mo-

rális kérdések megítélését osztályfőnöki órák, vezetői és közösséget érintő intézkedések, tan-

tárgyak elsajátítása során. 

 Az alapvető kompetenciák kialakítása rendszeres méréseken alapuljon (diagnosztikus, for-

matív, szummatív értékelés). 

 Tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogassa az egyéni képességek kibonta-

kozását. 

 Teremtsen a diákok számára életkoruknak megfelelő formájú és jelentőségű döntési helyze-

teket.  

                                                 

2 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 45. oldal 
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 Mutassa fel szentek, ismert egyházi és elismert személyiségek által követésre méltó példá-

kat. 

 Segítse elő a személyes meggyőződés, keresztény világszemlélet és világkép kialakítását és 

érzelmi-szellemi megerősítését, személyre és konkrét közösségekre szabott feladatok alapján. 

 Hozzon létre konstruktív, jellegzetes, tartalmas és felelős, szellemi arculattal rendelkező al-

kotó (kis) közösségeket, ahol a tanuló a közösségben való élet során fejlessze önismeretét, 

együttműködési készségét, akaratát, segítőkészségét, szolidaritásérzését, empátiáját. 

 Törekedjen azoknak a hátrányoknak a csökkentésére, amelyek a gyermekek szociokulturális 

környezetéből vagy eltérő ütemű éréséből fakadnak.  

4.  AZ INTÉZMÉNYBEN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ESZ-

KÖZEI, ELJÁRÁSAI 

Nevelő-oktató munkánk eljárásainak, eszközeinek igazodnia kell a tanulók életkori sajátossá-

gaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, a pedagógusok személyiségéhez, felkészültségé-

hez. 

 Az eljárások, eszközök alkalmazásának egyetlen törvénye van: a módszerek, eljárások kom-

binációja. Kiemelten kezeljük az iskola értékelési rendszerét, a dicséretet, osztályzást, jutalma-

zást, stb. 

 A szociokulturális hátrányok leküzdése céljából széles körben alkalmazzuk a differenciált 

foglalkoztatást, a kooperatív tanulási-tanítási technikákat, felzárkóztató foglalkozásokat tar-

tunk.  

 Napjaink pedagógiai gyakorlata, tapasztalata, valamint a nevelés kiemelt szerepe a nevelő-

oktató munka során megkívánja, hogy a módszereket a nevelés folyamatában betöltött szerepük 

alapján csoportosítsuk. Ennek alapján az alábbi csoportosítás végezhető el: 

 A meggyőzés módszerei (az oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás, stb.). 

 A tevékenység megszervezésének módszerei (követelés, ellenőrzés, értékelés, játékos mód-

szerek, gyakorlás, stb.). 

 A magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, biztatás, elismerés, dicséret stb.). 

 A jutalmazás formái (szóbeli dicséret, írásbeli dicséret, oklevél, kitüntetés, jutalomkönyv, 

tárgyi jutalom, táborozás, ösztöndíj, tanulmányút, stb.). 
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 A büntetés formái (szóbeli figyelmeztetés (észrevétel, dorgálás, feddés, határozott rendreuta-

sítás, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, rovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, neve-

lőtestület elé idézés, szigorú megrovás, párhuzamos osztályba való áthelyezés, stb. 

 A nevelés sikerét veszélyeztető körülmények kizárását célzó módszerek (felügyelet, ellenőr-

zés, figyelmeztetés, elmarasztalás, tilalom, stb.) 

5.  A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADA-

TOK 

A személyiségfejlesztés alapja a szeretetparancs hármas egysége: szeretni Istent, szeretni em-

bertársaimat, mint saját magamat. Akiben ezek a tulajdonságok megerősödnek, fogékony lesz 

a szentre, az igazra, a jóra és a szépre. 

Fiataljaink számára igazi útravaló a küldetéstudat kialakulása: "Ti vagytok a világ világossága." 

(Mt 5,14) 

A legfőbb általános emberi értékek keresztény hitünkben gyökereznek és Jézus életében mutat-

koznak meg a legteljesebben. Ezért a diákok elé példaként Jézust, az őt követő szenteket és a 

ma körülöttünk élő szent életű embereket kell állítanunk. Be kell mutatnunk, hogy a nyolc bol-

dogság, a szeretet himnusz, a sarkalatos erények hogyan lehetnek életük részévé, hogyan szól-

hatnak az ő nyelvükön is. 

Az emberi személyiség kialakulása a gyermekkortól kezdve a kamaszkoron át az ifjú korig 

hosszú folyamat. Minden korszaknak megvan a maga jellemzője mind érdeklődésben, mind 

emberi példákban, mind olyan értékekben, amelyekre érzékenyek. A nevelőhöz való viszony is 

sokat alakul a kezdeti feltétlen elfogadástól a tagadáson át az egyenrangú baráti kapcsolatig. 

Célkitűzéseink alapján az alábbi konkrét pedagógiai feladatok köré csoportosítjuk a személyi-

ségfejlesztéssel kapcsolatos teendőinket: 

Az értelmi nevelés területén elvégzendő feladatok: 

 Az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. 

 A megismerés képességének fejlesztése. 

 Az önismeret, a céltudatosság kialakítása. 

A tanulók erkölcsi nevelése területén elvégzendő feladatok: 

 Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakí-

tása. 
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 A tanulók közösségére és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra kész-

tető érzelmek kialakítása. 

 Pozitív szociális szokások kialakulásának, gyarapodásának segítése. 

A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink továbbá: 

 A helyi tantervben leírt egységes, alapvető tartalmak átadása, elsajátíttatása, valamint 

az ezekre épülő differenciálás. 

 A sikeres pályaválasztáshoz és munkavállaláshoz szükséges képességek kialakítása: 

önismeret, pályaismeret, önbizalom, jó kommunikációs készségek, a kötelességekhez 

való pozitív viszonyulás, önfejlesztési stratégia. 

A helyi tanterveket is magába foglaló pedagógiai programunk összeállításánál elsődle-

ges szempont a tanulók képességeinek fejlődéséhez szükséges olyan követelmények meghatá-

rozása, amely ösztönzi a személyiségfejlesztő oktatást. Nevelési programunk összeállításánál 

ezért elsődlegesek az alábbi feladatok: 

 A színes, sokoldalú iskolai élet, hitélet, tanulás, játék, munka. 

 A fenti lehetőségek a tanulók önismeretét, keresztényi gondolkodás képességét, 

együttműködési készségét fejlesszék, eddzék akaratukat. 

 Járuljanak hozzá életmódjuk, motívumaik, szokásaik, az értékekkel történő azonosu-

lásuk fokozatos kialakításához, meggyökereztetéséhez. 

 

Kialakítandó személyiségjegyek: 

 a helyes önértékelés  

 az értékek felismerése, megbecsülése és a kiállás mellettük 

 józan, megfontolt ítélőképesség  

 a mások felé való nyitottság, befogadóképesség  

 a mindenkori szociális státusznak megfelelő magatartásra, az egészséges önérvénye-

sítésre való képesség  

 a saját akaratunkról való lemondás mások érdekében  

 a szelídség, az alázat, a türelem  

 alaposság kialakítása  

 a mértékletesség 

 a bűnbánatra való készség 

 a belső csendre, elmélyülésre való igény  

 hűség Istenhez és embertársainkhoz  
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 felelősség magunk, mások és a teremtett világ iránt  

Elvárásaink tanítványainktól a következők: 

 Részvétel a vallásuknak megfelelő (katolikus, protestáns) egyházi programokban. 

 Tiszteletteljes, szép beszéd tanárral, társakkal egyaránt. 

 Mindenki testi, lelki egészségének megőrzése, biztosítása. 

 Alapos, rendszeres és pontos munka. 

 A rájuk bízott feladatok lelkiismeretes elvégzése. 

 A házirend felelős betartása. 

6.  A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

 

„Az iskola épp azzal válik katolikussá, hogy – bár más-más fokon – az iskolai közösség minden 

tagja osztozik a keresztény világlátásban, s ezt ki is jelentik. Így ebben az iskolában az evangé-

liumi elvek válnak nevelési eszménnyé, belső ösztönzővé és egyúttal végső  

céllá.” 3 

A közösségfejlesztés közös feladat. Az iskola valamennyi dolgozójának figyelembe kell 

vennie mindennapi munkája során, hogy példaként áll a diákok előtt megjelenésével, viselke-

désével, beszédstílusával. 

 A pedagógiai program szempontjából iskolánk keretén belül működő közösségi nevelés te-

rületei: 

 tanórák: hittanórák, szaktárgyi órák, osztályfőnöki órák 

 tanórán kívüli szabadidős foglalkozások: napközi, tanulószoba, szakkörök, lelkigya-

korlatok, zarándoklatok, kirándulások, erdei iskolák 

 diákönkormányzati munka 

 

 A tanórán megvalósítható közösségfejlesztési feladataink: 

 A tanulás támogatása kölcsönös segítségnyújtással, ellenőrzéssel, a tanulmányi és a 

munkaerkölcs erősítésével. 

                                                 

3 A katolikus iskola (A Katolikus Nevelés Kongregációja, Róma 1977.) 34. oldal 
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 A tanulók kezdeményezéseinek, a közvetlen tapasztalatszerzésnek támogatása. 

 A közösségi cselekvések kialakítása, fejlesztése (példamutatással, helyes cselekvések 

bemutatásával, bírálat, önbírálat segítségével). 

 A tanulók önállóságának, öntevékenységének fejlesztése. 

 Különböző változatos munkaformákkal (csoportmunka, differenciált, egyéni munka, 

kísérlet, verseny) az együvé tartozás, az egymásért való felelősség érzésének erősí-

tése. 

 Olyan pedagógus közösség kialakítása, amely összehangolt követeléseivel és nevelési 

eljárásaival az egyes osztályokat vezetni, és tevékenységüket koordinálni tudja. 

 

A tanórán kívüli foglalkozások közösségfejlesztő feladatai: 

 A lelkigyakorlatok, zarándoklatok mélyítsék el a katolikus vallás és hit megélését. 

 Nevelje a tanulókat az önellenőrzésre, egymás segítésére és ellenőrzésére. 

 Átgondolt játéktervvel és a tevékenység pedagógiai irányításával biztosítsák, hogy a 

különböző játékok, tevékenységek megfelelően fejlesszék a közösséget, erősítsék a 

közösséghez való tartozás érzését. 

 A sokoldalú és változatos fogalakozások (zenei, tánc, képzőművészeti, kézműves, 

stb.) járuljanak hozzá a közösségi magatartás erősítéséhez. 

 A séták, a kirándulások, erdei iskolák mélyítsék el a természetszeretetet és a környezet 

iránti felelősséget. 

 

A diákönkormányzat közösségfejlesztő feladatai: 

 Jelöljön ki olyan közös értékeken és érdekeken alapuló közös és konkrét célokat, 

amellyel nem sérti az egyéni érdekeket. 

 Fejlessze a meglevő közösségi munkálatokat, közösségépítő tevékenységeket. 

 Törekedjen a közösség iránti felelősségtudat kialakítására, fejlesztésére. 

 

A pedagógus közösségfejlesztő feladatai a szabadidős tevékenység során: 

 Építsen ki jó kapcsolatot az adott korosztállyal, szüleikkel, plébániával, egyházi sze-

mélyiségekkel, külső szakemberekkel. 

 Fejlessze a csoportokban végzett közös munka során az önismeretet, az önfegyelmet, 

az együttműködést. 
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 Segítse olyan csoportok kialakítását, amelyek az emberi kapcsolatok hitbeli, pozitív 

irányú elmélyítésével hatnak az egész személyiség fejlesztésére. 

 

7.  A KIEMELT FIGYELMET IGÉNYLŐ TANULÓKKAL KAPCSO-

LATOS PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG HELYI RENDJE 

7.1. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK HABILITÁCIÓS ÉS REHA-

BILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁSI PROGRAMJA 

Intézményünk a sajátos nevelési igényű tanulók (beszédfogyatékos, autista, hal-

mozottan fogyatékos sajátos nevelési igényű tanulók, valamint a megismerő funk-

ciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő, ill. 

a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével 

küzdő sajátos nevelési igényű tanulók) oktatását a többi tanulóval együtt, integ-

ráltan végzi.  

Ezen tanulók sajátos fejlesztésének elvei nem indokolják a NAT követelményei-

nek módosítását: ők is a többiek számára előírt tantervi követelményeket teljesí-

tik, iskolai fejlesztési szakaszaik nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. 

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői vé-

leményében foglaltaknak megfelelően járunk el. A javaslatnak megfelelően az 

igazgató az adott tanulót mentesíti egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az ér-

tékelés, minősítés alól, ill. szükség szerint számára pedagógiai célú habilitációs 

és rehabilitációs fejlesztő foglalkozásokat szervezünk szakember bevonásával. 
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7.1.1. Foglalkoztatási program 

A sajátos nevelési igényű tanulók részére az aktuálisan rájuk vonatkozó törvények 

szerint szervezzük a pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozáso-

kat.  

A fejlesztő foglalkozás, a logopédiai terápia irányát és tartalmát a tanuló egyéni 

képességeihez és szükségleteihez igazodva, az illetékes szakértői bizottság által 

meghatározottakkal összhangban, a fejlesztő foglalkozást végző logopédus a 

szakma szabályai szerint határozza meg.  

A foglalkozás a funkcionális képességfejlesztő programok külön gyakoroltatásá-

val, elmélyítésével szolgálja az eredményesebb oktatást. Kiemelten fontos a ma-

tematikai és anyanyelvi, olvasási és szövegértési készségek fejlesztése.  

A foglalkozás keretében lehetőség nyílik bizonyos kompenzáló eszközök haszná-

latának megtanítására, gyakorlására (szótárak, számológép, számítógép haszná-

lata, helyesírás-ellenőrzés, szövegszerkesztés stb.) 

Az itt nyújtott teljesítményt sem osztályzattal, sem szöveges értékeléssel nem ér-

tékeljük, az a tanuló magasabb évfolyamba lépését nem befolyásolja.  

Tárgyi feltétel: A foglalkozás megtartásához rendelkezésre áll az Európai Uniós 

normák szerint kialakított épületrészben egy logopédiai foglalkoztató terem.  

A fejlesztés irányelveit a Pedagógiai Program 4. számú melléklete tartalmazza. 

7.2. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZE-

FÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 

Nagyon fontosnak tartjuk a beilleszkedési, magatartási problémákkal küszködő tanulók fejlesz-

tését, mert a problematikus tanuló saját fejlődésének és közössége fejlesztésének is gátjává vál-

hat. 

Iskolánk feladata: 

 A tanuló személyiségének és környezetének megismerése, a problémák gyökerének 

feltárása. 

 A fejlesztő módszerek megbeszélése, egyeztetése a családdal. 

 A megfelelő beilleszkedés hatékony segítése. 
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 A szülők segítése a családi, a nevelési konfliktusok megoldásában. 

Ennek érdekében fejleszteni szükséges a gyermek önismeretét, önbizalmát, együttmű-

ködési, kapcsolatépítési képességét, szerepelni tudását, konfliktuskezelői képességét. 

A fejlesztés színterei az iskolai, az osztályközösségi, a hitéleti programok. Az elérendő cél a 

tanulók felelősségtudatának, önfegyelmének, kezdeményező-készségének, csoportmunkára 

való alkalmasságának kialakítása. 

7.3. A TEHETSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK 

A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. Ezért kiemelt fontosságú a te-

hetségek felismerése és fejlesztése. 

 Minden pedagógus, de elsősorban a szaktanár és osztályfőnök feladata, hogy felhívja a fi-

gyelmet tehetséges tanítványainkra, hogy megfelelően gondoskodhassunk fejlesztésükről. 

A kiemelkedő adottságú diákok számára megteremtjük az egészséges versenyhelyzetet, hogy 

sikereket érjenek el. 

A szakkörök azt a célt szolgálják, hogy a közepes vagy gyengébb képességű tanulók értékeit 

felismerjük. Ők nem valamely szaktárgyból kiemelkedők. Számukra olyan tanórán kívüli tevé-

kenység szükséges, amely más értékeket képvisel (pl. színjátszó-, irodalmi-, kézimunka, ház-

tartástan, művészet, sport). Különböző szervezési feladatok elvégzése (pl. iskolai osztály, diák-

önkormányzat) szintén sikerélményt nyújthat. 

Munkánk akkor lesz eredményes, ha sikerül diákjainknak megmutatni saját értékeiket, megis-

mertetni és "beléjük oltani" a keresztény értékeket, valamint megismertetni velük a társadalom 

veszélyeit, és elfogadtatni azt, hogy ezek valóban súlyosan romboló hatásúak, amivel szembe 

kell szállni.  

Minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget és a segítséget, hogy képességének 

megfelelően teljesítsen. Nem képessége alatt, hiszen felelős a talentumaiért, de nem is képes-

sége fölött, mert attól neurotikus, szorongó lesz. A pedagógus magatartásán, tapintatán múlik, 

megtanulja-e a jobb képességű gyermek, hogy gyengébb társát is meghallgassa, segítsen neki, 

a gyengébb képességű fiatal pedig érezze, hogy elfogadják és szeretik. 

E tevékenység kiterjed a tanórai és tanórán kívüli területekre egyaránt. Ez a legszorosabb 

együttműködést tételezi fel a családdal és a tehetségek fejlesztésével foglalkozó intézmények-

kel és szakemberekkel. 

A tehetségfejlesztés lehetőségei iskolánkban: 

 emelt szintű tantárgyak tanítása 

 differenciált tanórai munka 
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 tehetséggondozó szakkörök  

 felkészítés versenyekre, pályázatokon való részvételre  

 felkészítés középiskolai, ill. felsőfokú tanulmányokra  

 személyes beszélgetések, a biztatás, a jutalmazás megfelelő formáinak megkeresése 

 kiugró tehetségek szakemberhez való irányítása, aki gondoskodik megfelelő fejlesz-

tésükről 

 iskolapszichológus tevékenysége 

 a Talentumok Tehetséggondozó Programban való részvétel, amelynek keretében elő-

rehozott osztályozó vizsgákkal szabad órákat teremtünk a tervszerű, tanár által veze-

tett versenyfelkészülésre 

7.4. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADA-

TOK 

Tanulóink társadalmi összetételére és szellemi hátterére a szülők iskolai végzettségéből követ-

keztethetünk. Diákjaink szüleinek nagyobb arányban érettségije van, viszonylag kevés tanuló 

szülei rendelkeznek felsőfokú végzettséggel. A szociálisan hátrányos helyzetű családok aránya 

igen magas, mely hátrány leginkább az alacsony jövedelemből, a munkanélküliségből adódik. 

Az is nehézséget jelent, hogy növekszik a csonka családokban élő diákok száma. 

Családvédelem 

A fenti helyzet miatt a jövőben fontos feladat megteremteni a feltételeit a hatékonyabb család-

terápiának (szülők akadémiája, csoportfoglalkozások, egyéni beszélgetések szakember bevo-

násával).  

A deviáns vagy problematikus magatartást tanúsító tanulók családjait meg kell látogatni 

a magatartás motívumainak alaposabb feltárása érdekében. A családlátogatás mással nem pó-

tolható eszköz az osztályfőnök, a tanuló és családja közötti bensőségesebb kapcsolat kialakítá-

sában. 

Gyermekvédelem 

A Magyar Katolikus Püspöki Kar 1996-os körlevelében foglalkozik a családoknál egyre széle-

sebb körben tapasztalható válsághelyzettel. A helyzet kialakulásáért két jelenséget lehet okolni. 

Egyrészt a gazdasági helyzet miatt egyre több család iskoláztatása, de napi megélhetése is ve-

szélybe kerül. Részben ennek a következménye, részben egy igen káros szemléletváltozás a 
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másik probléma, miszerint a családok többsége megszűnik nevelni a gyereket. Ezt a feladatot 

teljes mértékben az iskolára hárítja. Még rosszabb esetben eleve szükségtelennek gondol bár-

miféle "korlátozást" a gyerek személyi jogaira hivatkozva, és ezt a korlátozást egyenlővé teszi 

a neveléssel, így még az iskola ilyen irányú munkáját is akadályozza.  

A katolikus iskolák különös figyelmet szentelnek a gyengébbekre, és segítik a nehezebb körül-

mények között élőket.  

Nevelésünk a keresztény értékrend elfogadását, a keresztény életforma kialakítását, mindennapi 

megélését segíti elő, amely remélhetőleg tanítványaink számára maradandó lesz. Megvédi őket 

az alkoholizmus, kábítószer, egyéb erkölcsi veszélytől.  

Legnehezebb a segítségadás azokban az esetekben, amelyekben a család a gyermek számára 

nem biztosít megfelelő erkölcsi hátteret, a szülők életvitele negatív példa a gyerek előtt. Ezekre 

a hiányosságokra sok esetben későn derül fény, amit csak a tanuló rendhagyó magatartása, meg-

nyilatkozásai jeleznek. Az ilyen nehéz esetekben vállalnunk kell a fokozott törődést a tanulóval.  

A fentiekből következik, hogy az ifjúságvédelemnek kettős feladata van. Egyrészt fel 

kell ismerni a szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat, és lehetőség szerint támogatni 

őket. Egyre súlyosabb probléma, hogy sok diák a rossz szociális helyzet miatt az alapvető lét-

fenntartó cikkekből is hiányt szenved. Lehetőséget kell teremteni az ilyen családból érkező ta-

nulók megsegítésére: pl. 

 étkezési hozzájárulás 

 tanszersegély 

 alkalmi segély (osztálykirándulás, nagyobb kiadás esetén) 

 iskolai, alapítványi támogatás  

 tehetséggondozó programok szervezése 

 napközis, tanuló szobai ellátás biztosítása 

 szülők, családok életvezetési gondjainak segítése 

 a tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása 

 drog- és bűnmegelőzési program alkalmazása 

 felvilágosító munka, a szociális hátrányok enyhítését segítő pályázatok figyelése, 

részvétel a pályázatokon 

 

Ha lehet, még az előbbieknél is súlyosabb, de mindenképp nehezebb feladat, amit a gyerekek 

"lelki alultápláltsága" ellen kell tennünk. Tudomásul kell venni, hogy az iskola nem pótolhatja 
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a családot, de minden erejével segítenie kell a személyiség pozitív fejlődését, figyelmeztetnie 

kell a veszélyforrásokra. 

Meglehetősen kevés, amit az iskola tehet, ezért különösen fontos a hatékonyság. E célt szolgálja 

a már elkészült program. A program szem előtt tartja, hogy nem elegendő információkkal el-

látni a diákokat, a személyiségüket kell fejleszteni. Célunk egy olyan egészséges, keresztény 

viselkedésminta kialakítása, amelynek segítségével később egyedül is képesek lesznek ellen-

állni negatív erők csábításának. A feladat nagyon nehéz, hisz az iskola falain kívül szinte min-

den ellenünk dolgozik, a tömegkommunikáció, a nem keresztényi szemléletű "hivatalos", ál-

lami ifjúságvédelmi programok és sokszor a család is. 

 A gyermeket veszélyeztető helyzetben minden pedagógusnak gyors és hatékony intézkedést 

kell tennie! 

 

Meg kell vizsgálnunk, 

 hogy a családi minta, törődés, érzelmi kötődés mennyire szolgálja a tanuló erkölcsi, 

érzelmi, értelmi fejlődését. 

 hogy mennyire ellenőrzött a tevékenysége, szabad mozgása. 

 hogy használ-e a tanuló egészségére káros anyagokat, szereket, folytat-e fejlődésére 

káros életmódot. 

 hogy a tanuló szociális helyzete szükségessé teszi-e segélyek, egyéb támogatások 

igénybevételét. 

 hogy folyamatos ellenőrzést igényel-e a hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett kör-

nyezetben nevelkedő gyermekek otthoni életformája, ellátása, pihenése. 

 hogy szükséges-e rendszeres segítségnyújtás tanulmányai befejezéséhez, pályaválasz-

tásához és eredményes beiskolázásához. 

 hogy tudunk-e olyan érzelmi kötődést biztosítani, amelyben a gyermek őszintén fel-

tárhatja problémáit. 

A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében iskolánk együtt-

működik az érintett családdal, a Nevelési Tanácsadóval, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a Csa-

ládsegítő Szolgálattal, a gyermekorvossal és a védőnővel. 

A módszeres nevelést több "fronton" és külső szakemberek bevonásával lehet megva-

lósítani: 

 osztályfőnöki órák 

 szaktárgyi órák (pl. biológia) 
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 szakkörök 

 faliújság 

 előadások 

 csoportfoglalkozások (elsősorban a kollégiumban) 

 szabadidős programok 

 egyéni beszélgetések 

A személyiségfejlesztés csak a kollégiummal szoros együttműködésben hatékony. Mi az, ami 

konkrétan az iskola feladata? Számos deviáns magatartás hátterében az egyén sikertelensége 

áll. A tizenévesek nem látják az életük értelmét, nem érzik értékesnek magukat. Ez a szemlélet 

előbb-utóbb deviáns magatartást szül. Feladatunk tehát, hogy felismerjük tanítványaink érté-

keit, és ezt számukra is megtapasztalhatóvá tegyük. Erre jó néhány lehetőség adódik. 

A korrepetálások, ahol hiányosságaikat pótolhatják, és fejlődésüket sikerként könyvel-

hetik el. 

7.5. A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ IN-

TÉZKEDÉSEK, A TANULÁSI KUDARCNAK KITETT, SNI TANULÓK 

FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTŐ PROGRAM 

A katolikus iskola a talentumok Isten dicsőségére való kamatoztatására irányuló belső indítta-

tásra, valamint az igazságosság és szeretet parancsa által ösztönözve feladatának tekinti, hogy 

hozzásegítse diákjait ahhoz, hogy képességeiket az akadályozó tényezők felszámolása után tel-

jes mértékben kibontakoztassák. 

Ezért nagy erőfeszítéseket tesz a különböző okokból gyengébb előképzettségű tanulók 

felzárkóztatása érdekében. Teszi ezt annak tudatában, hogy ezzel emberi értékeket ment meg, 

és hozzájárul ahhoz, hogy hazánk katolikus értelmiségi rétege a társadalmi mobilitás révén is 

erősödjön, gazdagodjon, társadalmi kapcsolataink szélesedésével még inkább kovásza legyen 

társadalmunknak. 

Tanulóink előképzettségében nemcsak a megszerzett ismeretek, készségek terén mutatkoznak 

jelentős –a lemaradók számára speciális segítség nélkül leküzdhetetlen hátrányt jelentő – kü-

lönbségek, hanem a szocializáció fokában, viselkedésmódban, az udvariassági szabályok isme-

retében, személyi higiénia terén, a katolikus vallás szertartásainak, a vallásgyakorlás külső for-

máinak ismeretében. 

Az esélyegyenlőtlenség csökkentése fontos feladatunk, amely speciális felzárkóztató progra-

mokkal, személyes törődéssel, beszélgetésekkel történhet. 
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Kiváltképpen megkülönböztetett törődésben kell részesítenünk az érzelemszegény gyermeke-

ket, akiket csak önmagunk, szeretetünk folyamatos ajándékozásával zárkóztathatunk fel. 

A felzárkóztatás egy komplex, nagy körültekintést, lelkiismeretességet és áldozatosságot kí-

vánó pedagógiai tevékenység. Jelenti a lemaradás fokának és okainak feltárását, a tanuló helyes 

önismeretre és küzdőképességre való nevelését, a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások és 

a tanórai differenciált foglalkoztatás megtervezését, szervezését és kivitelezését. 

Arra törekszünk, hogy a tanulócsoport egységesen magasabb tudásszintje, a korábban lemaradó 

tanulók erőfeszítésének példája, valamint a folytonos kétirányú differenciálásra való törekvés 

a tanári munkában számukra is meghozza a kívánt eredményt. 

E feladatnak fontos részét képezi minden iskolai szinten a korrepetálás, illetve a kezdő gimná-

ziumi osztályoknál a szintre hozás. 

A pszichésen iskolaérett gyermekre mindenekelőtt az akaratlagos folyamatok dominanciája jel-

lemző. Az ismeretlen tananyag elsajátítása is akaratlagos figyelmet és emlékezetet igényel. A 

szándékos emlékezet az egész személyiségfejlődést alapjaiban befolyásolja. 

A felzárkóztató programok elsődleges feladata az érdeklődés, a gondolkodás, a beszéd megfe-

lelő fejlesztése. 

A tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekkel, tanulókkal, valamint a megismerő funk-

ciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos, ill. tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanu-

lókkal a logopédus szakember segítségével kialakított fejlesztő foglalkoztatás keretében foglal-

kozunk. (lsd. IV. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs és rehabilitációs foglalkoztatási 

programját) 

Az intézményünk mellett működő Szent Imre Katolikus Alapítvánnyal közösen kidol-

gozott Szent Imre Diáktámogatási Program keretében anyagi támogatást nyújtunk a nehéz, hát-

rányos helyzetű diákjainknak. 

8.  AZ ISKOLAVEZETÉS TEENDŐI A FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA 

TERÉN 

 

Az iskola a tanárokat fejlődésük érdekében szakmai továbbképzésekre küldi előre meghatáro-

zott rend szerint. Nevelési értekezleteket és lelki programokat szervez, és lehetőségeihez képest 

mindent megtesz, hogy jó hangulatban, örömmel és megfelelő felszereltséggel magas szakmai 

színvonalon dolgozhassanak. Fejleszteni kell a nevelők közösségét, nagyobb súlyt kell helyezni 

a tanári (nevelés) kreativitás felébresztésére, fejlesztésére. 
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9.  A PEDAGÓGUSOK HELYI INTÉZMÉNYI FELADATAI, AZ OSZ-

TÁLYFŐNÖKI MUNKA TARTALMA, AZ OSZTÁLYFŐNÖK FEL-

ADATAI 

9.1. A PEDAGÓGUSOK FELADATAI 

 a munkaidőkeretben meghatározott munkaidőt csak írásos igazgatói utasításra lépheti túl, 

 legalább 10 perccel a munkaidő, ügyeleti idő, illetve tanítási órája kezdete előtt köteles a mun-

kahelyén tartózkodni, 

 a tanítási órára való érkezéskor figyelmet fordít a tanterem állapotára, ha az osztály elhagyja 

a tantermet, akkor – ellenőrizve az állapotokat – utolsóként távozik, 

 a zárt termeket, szaktantermeket az óra elején nyitja, az óra végén zárja, 

 tanítási óráján vagy közvetlenül azt követően bejegyzi a (digitális) naplót, nyilvántartja az 

óráról hiányzó vagy késő tanulókat, 

 rendszeresen értékeli tanulói tudását, félévente legalább a Pedagógiai Programban meghatá-

rozott számú osztályzatot (de legalább félévi 3 osztályzatot) ad minden tanítványának, 

 összeállítja, megíratja és két héten belül kijavítja a szükséges iskolai dolgozatokat, a témazáró 

dolgozat időpontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájé-

koztatja, 

 a tanulóknak adott osztályzatokat szóbeli értékeléskor azonnal, írásbeli dolgozatnál a kijaví-

tást követő órán ismerteti a tanulókkal, 

 az osztályzatokat folyamatosan bejegyzi a (digitális) naplóba, a tanuló egy írásbeli vagy szó-

beli feleletére csak egyetlen osztályzat adható (kivételt képez a magyar nyelv és irodalom 

dolgozatok értékelése), 

 tanítványai számára az osztályzatokon kívül visszajelzéseket ad előrehaladásuk mértékéről, 

az eredményesebb tanulás érdekében elvégzendő feladatokról, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv szakterületét érintő pedagógiai, szervezési stb. feladataira, 

 részt vesz a tantestület értekezletein, megbeszélésein, a konferenciákon, a szakmai munkakö-

zösség megbeszélésein és értekezletein, 

 fogadóórát tart az igazgató által kijelölt időpontban, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, szaktanári tevékenységét ennek alapján szervezi 

meg, 

 megszervezi a szükséges szemléltetőeszközök, tanítási segédanyagok órai használatát, 



 33 

 az igazgató beosztása szerint részt vesz az érettségi, felvételi, osztályozó és különbözeti vizs-

gákon, iskolai méréseken, 

 helyettesítés esetén szakszerű órát tart, 

 egy órát meghaladó hiányzása esetén feljegyzést készít a helyettesítők számára az osztályok-

ban elvégzendő tananyagról, várhatóan egy hetet meghaladó hiányzása előtt jelzi ezt– a szak-

szerű helyettesítés megszervezése érdekében – az igazgatóhelyettesnek, 

 bombariadó vagy egyéb rendkívüli esemény bekövetkezésekor közreműködik az épület kiürí-

tésében, menti az általa használt legfontosabb dokumentumokat, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges szemléltető eszközök, könyvek stb. ren-

deltetésszerű használatának biztosításáért, 

 előkészíti, lebonyolítja és értékeli az iskolai házi tanulmányi versenyeket, 

 folyamatosan végzi a tanítványai felzárkóztatásával, korrepetálásával, versenyeztetésével, te-

hetséggondozásával kapcsolatos feladatokat, 

 elkíséri az iskola tanulóit az iskolai ünnepségekre, hangversenyre, mozilátogatásra stb. 

 szükség szerint kapcsolatot tart a tanított osztályok osztályfőnökével, 

 a konferenciát megelőzően legkésőbb egy nappal lezárja a tanulók osztályzatait, 

 ha a tanuló lezárt érdemjegye jelentősen eltér az osztályzatok átlagától a tanuló kárára, akkor 

erre a tényre a konferencia előtt felhívja az osztályfőnök figyelmét, az eltérés okát a konferen-

cián megindokolja, 

 beosztása esetén részt vesz a tanulmányi kiránduláson, szükség esetén ellátja a tanulók ver-

senyre való kíséretét, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, 

 az órarendbe beállított első és második helyettesítőként az iskolában tartózkodik. 

9.2. AZ OSZTÁLYFŐNÖKÖK FELADATAI 

 feladata az intézmény és a munkaközösség munkatervében rögzített szakmai és pedagógiai fel-

adatok előkészítése és végrehajtása, 

 javaslatot tesz az iskolai munkaterv osztályát, évfolyamát érintő pedagógiai, szervezési stb. fel-

adataira, 

 a helyi tanterv alapján tanmenetet készít, az osztályfőnöki tevékenységet ennek alapján szervezi 

meg, 

 részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség megbeszélésein és értekezletein, 
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 kiemelt figyelmet fordít a dokumentumok kitöltésére: digitális napló, anyakönyv, bizonyítvá-

nyok stb. 

 vezeti a tanulók dicséretével, elmarasztalásával kapcsolatos bejegyzéseket, 

 előkészíti és megszervezi osztálya tanulmányi kirándulását, az előírt időben leadja a kirándulási 

tervet, 

 felelősséggel tartozik a szakmai munkához szükséges eszközök, CD-k, könyvek stb. rendelte-

tésszerű használatának biztosításáért, 

 kapcsolatot tart az osztályába járó diákok szüleivel, a szülői munkaközösséggel, az osztály di-

ákönkormányzati vezetőségével, 

 biztosítja az osztály képviselőinek a diákönkormányzati megbeszéléseken és az évi rendes di-

ákközgyűlésen való részvételét, 

 folyamatos kapcsolatot tart az osztályában tanító tanárokkal, 

 a konferenciát megelőzően legalább 3 nappal bejegyzi javaslatát a tanulók magatartás és szor-

galom jegyére, 

 előkészíti a szülői értekezletek lebonyolítását, közreműködik az iskola szülőkkel és tanulókkal 

kapcsolatos minőségbiztosítási tevékenységében, 

 közreműködik a tanulói tankönyvtámogatások iránti kérelmek összegyűjtésében, 

 részt vesz osztálya bemutatkozó műsorának, szalagavató műsorának, diákigazgató-választási 

műsorának stb. előkészítő munkálataiban, 

 minden tanév első hetében ismerteti osztályával az iskolai házirendet, vagy az évfolyamnak és 

a szükségleteknek megfelelően felhívja a figyelmet egyes előírásaira, 

 közreműködik a választható foglalkozások felvételének lebonyolításában, segíti osztálya tanu-

lóinak a felsőfokú tanulmányokra történő jelentkezését 

 folyamatos figyelmet fordít osztályának dekorációjára, a faliújság karbantartására, 

 minden év szeptemberének 10. napjáig leadja az ifjúságvédelmi felelősnek a hátrányos és hal-

mozottan hátrányos, a sajátos nevelési igényű és a veszélyeztetett diákok névsorát, az ezzel 

kapcsolatos adatokat bejegyzi a digitális naplóba 

 folyamatosan nyomon követi és aktualizálja a digitális naplóban a diákok adatainak változását, 

a bejárók, a menzások, a kollégisták adataiban bekövetkező változásokat 

 a tanév elején osztálya számára megtartja a tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót, az ok-

tatásról szóló feljegyzést aláíratja a tanulókkal. 
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10. NEVELÉSI TERÜLETEK, PROGRAMOK –MINT A FENTI CÉ-

LOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK ÉS ELJÁ-

RÁSOK 

10.1. VALLÁSI NEVELÉS, AZ ISKOLA ÜNNEPEI, HAGYOMÁNYAI, JEL-

KÉPEI 

Az iskola hagyományainak kialakításában a vallásos nevelésre törekszik. A mindennapi életbe 

beépülő lehetőségek: 

 napi ima: a tanítás kezdetén és végén a tanulók az éppen azt az órát tanító pedagógus-

sal közösen imádkoznak 

 osztálymise  

 az egyházi kiadású könyvek vásárlásával próbáljuk az iskola könyvtárát bővíteni 

 az iskolának rendszeresen járnak katolikus újságok, folyóiratok 

 az osztályfőnöki órák tartása a katolikus kerettanterv szerint történik 

A katolikus iskolákban kitüntetett helyet foglal el a hitoktatás. Ennek elsődleges célja a hit éb-

resztése, a diákok személyes istenkapcsolatra vezetése. Hisz a megtanult hittételek csak meg-

alapozott istenkapcsolatban nyernek életet és értelmet. 

Ezért a hitoktatás "alapvetően különbözik a többi tantárgy oktatásától, mert nemcsak az 

a célja, hogy az értelmet elvezesse a vallási igazságokhoz, hanem az egész embert Krisztus 

tanítványává tegye." (Kat. Isk. 50.) Ezt csak személyes példaadással, imával és türelemmel le-

het elérni. Mindig tekintettel kell lenni a gyermekek életkorára és eddigi vallási műveltségükre. 

S ha mindent megtettünk, akkor is Isten kegyelme hoz létre minden fejlődést a diákok lelkében. 

A tanév jeles napjai évről évre visszatérnek az iskola életében. Megünneplési módjuk 

szokásrendet, hagyományt alakít ki. Ezek kereszténységünk elmélyítésében és magyarságtuda-

tunk kialakításában jelentős szerepet játszanak: megtanítanak az ünnep szerepére, az ünneplés 

módjaira, megerősítik gyökereinket, a folytonosság tudatát, és stabilitást adnak. 

Ünnepeink 

A tanév jeles napjai 

VENI SANCTE 

TE DEUM 

lelki napok, lelkigyakorlatok, gyónási alkalmak 

Szent Imre-nap 



 36 

farsang 

szalagavató, ballagás 

anyák napja 

Egyházi ünnepek 

október 8. Magyarok Nagyasszonya (egyházközségünk búcsúnapja) 

november 5. Szent Imre nevenapja 

december 8. Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása 

december Adventi gyertyagyújtások, KARÁCSONY 

február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony 

február - március NAGYBÖJT - HÚSVÉT 

március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony 

május-június PÜNKÖSD 

Állami ünnepek 

október 6. Aradi vértanúk napja 

október 23. Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója 

január 22. A magyar kultúra napja 

február 25. A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja 

március 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe 

április 16. Holokauszt emléknap 

június 4. A Nemzeti Összetartozás ünnepe  

Az ünneplés módjai 

 megemlékezés (tanítási órán, osztályfőnöki órán, iskolai szinten) 

 iskolai ünnepély 

 hangverseny 

 tanítási szünet, kirándulás  

 szellemi-és sportvetélkedő 

 találkozás neves személyiségekkel 

 közösen megtekintett film vitája 

Az éves munkaterv elkészítésekor el kell döntenünk, hogy melyik ünnepet milyen módon ün-

nepeljük meg. A lelki napokat ADVENT, NAGYBÖJT idejére tervezzük. 

A hagyományteremtés legfőbb módja, hogy tanulóinkat jogelődünk, a Királyi Katoli-

kus Gimnázium történetének megismerésére buzdítjuk, közreműködésükkel gyűjtjük és kiállít-
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juk tárgyi emlékeit, az "öregdiákok" hagyatékának nekünk adományozott darabjait. Végzős di-

ákjainkat a Szent Imre (Öregdiák) Baráti körbe való belépésre és rendszeres rendezvényein való 

találkozásra buzdítjuk. 

Jelképeink: jelvényünk, zászlónk és iskolánk jelmondatát (István hitével, Gizella szeretetével, 

Imre tisztaságával) hirdető lobogónk. 

 

10.2. MŰVELTSÉG, KULTÚRA 

10.2.1.  Zene 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mű-

vészeti Iskolában végzett nevelő-oktató munka pedagógiai alapelveinek megvalósulását támo-

gatja az iskola új intézményegysége az Alapfokú Művészeti Iskola zeneművészeti ágban.  

A katolikus egyház szertartásaihoz mindig használja az éneket és a zeneét. A világ nagyon 

sok országa, köztük Magyarország is, a gyermekek nevelési céljára használja az éneket és zenét. 

Ezért természetes, hogy a katolikus iskola az egyházi és nevelési céljainak elérésére magas 

színvonalú ének zenei kultúrát lehetővé tevő intézményegységet működtet. 

Kodály Zoltán szerint: 

„A zene rendeltetése: belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek 

legendái isteni eredetűnek tartják. S ahol az emberi megismerés határait értjük, ott a zene még 

túlmutat rajtuk, olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet.” 

Kodály Zoltán közismert nevelési és szakmai céljai határozzák meg intézményegységünk 

szakmai működésének kereteit, amelyben az ének zene tanítása lehetőséget nyújt az esztétikai 

érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásá-

hoz szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadá-

sára és minden zenei tevékenység tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességére, a ha-

gyományos és az új típusú kultúraközvetítő eszközök alkalmazásával. Az ének zeneoktatás a 

különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanu-

lókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalma-

zására, befogadására készítsen fel. Kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés ké-

pességét, az érzelmi és társas intelligenciát. Intézményegységünk kiemelt célja, hogy énekkar-

ban énekelve minél több tanulót juttasson el a személyiségfejlődés magas fokára, és ez által 

segítse saját életük jobb megélésének célrendszerét. 
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Városunk igen gazdag zenei programot kínál minden érdeklődőnek. Ezekhez a helyi ese-

ményekhez igyekszünk kapcsolni a gyerekek igényeit, életkori sajátosságaikat figyelembe 

véve. 

Minden tanévben részt veszünk a városi hangversenyek egy részén: pl. a Zenei Világnap 

alkalmából rendezett hangversenyen, a karácsonyi hangversenyen. Ezeken tanulóink gyakran 

aktív segítséget is nyújtanak a vendégek fogadásában, kalauzolásában. 

A Filharmónia által szervezett hangversenyeken teljes létszámmal részt vesznek diákjaink 

évente 4 alkalommal az iskolában. 

Évente egy alkalommal a debreceni Csokonai Színház operaelőadására is elmegyünk, s 

szeretnénk kétévente legalább egy alkalommal Budapestre, az Operába is eljutni. 

Évente legalább egy-két alkalommal vendég előadókat is hívunk (szólista, kamaraegyüttes, ze-

nekar).  

A zenei nevelés, élménynyújtás másik fontos tere az iskola: a tanítási órák és a tanórán 

kívüli lehetőségek kihasználása. Célunk, hogy diákjaink a zenében is igényességre törekedje-

nek. Tudjanak különbséget tenni a szép, értékes és az igénytelen zene között. A felső tagozaton 

és a gimnáziumban igen alacsony óraszám ellenére is igyekszünk időt szakítani az egyházi éne-

kek megtanítására, egyházi zene hallgatására. 

Nagy segítséget jelent számunkra a kollégiumban hagyománnyá vált közös éneklés. He-

tente 2 alkalommal tartanak próbát, ahol népénekeket, gregoriánt és ifjúsági énekeket énekel-

nek.  

10.2.2. Tánc 

Műveltségünknek számos mozgásos eleme van, ezért fontos, hogy diákjaink a tánc- és a 

mozgáskultúrát megismerjék. A művelt ember társasági életéhez hozzátartozik a legismertebb 

társastáncok lépéseinek ismerete mellett legalább szűkebb pátriánk néptáncának (szatmári) gya-

korlása. Alapfokú művészeti iskolákkal együttműködésben sajátíthatják el diákjaink hazánk és 

az európai kultúra táncait. 

10.2.3. Képzőművészet 

A képzőművészeti és zenei kultúra mindig meghatározó szerepet töltött be az Egyház 

kultúrájában, hiszen közvetlenül, vagy közvetve a kultuszt szolgálják. Emellett az emberi lélek 

szépségre törekvésének, önkifejezésének csodálatos eszközei. Az iskola feladata, hogy ezeket 

az értékeket a gyerekek szintjén megismertesse, átadja és beépítse saját helyi kultúrájába. 
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Kultúránknak sok manuális eleme van. Ezért elengedhetetlen minden tanuló számára, 

hogy az alapvető kézműves fogásokat megismerje. Az iskolai esztétikai nevelés érdekében fi-

gyelemmel kísérjük, segítjük és értékeljük a környezet esztétikáját. (tornaterem, tanulói felsze-

relés, ruházat, udvar stb.) 

Iskolánkban 2 évig 11. és 12. évfolyamon művészettörténeti oktatás keretében ismer-

kednek mag a tanulók a különböző korok építészeti, szobrászati és festészeti emlékeivel. Arra 

törekszünk, hogy tudják felismerni a tárgyak anyagszerűtlenségét, ami a giccs egyik fő ismer-

tetőjele. Ismerjék városunk nevezetes épületeit és szobrait. Jó lenne, ha kialakulna bennük a 

vágy az esztétikum iránt, és a szabadidő hasznos eltöltésének részévé válna művelése. 

A manuális foglalkozásokon a tanulók ügyességüket fejlesztik és megismerik az alkotás 

örömét. Az év eseményei lehetővé teszik, hogy munkánk értelmet kapjon (1-1 évforduló, kará-

csony, farsang, anyák napja). Ezekre készítünk dekorációt, ajándékot. Megismerkednek a 

gipszöntés, batik, szövés, agyagozás stb. alapjaival. 

 

10.2.4. Szórakozás 

Fontos a kulturált szórakozás elsajátítása is. Ezért elengedhetetlen a néptánc és a társas táncok 

tanítása is. A farsangi ünnepélyek és más vidám rendezvények programját alaposan ki kell dol-

gozni, hogy a céltalan "lötyögés", parttalan zenehallgatás elkerülhető legyen. 

A mai világban a kulturált szórakozás hagyományainak ápolása, illetve új formáinak kiala-

kítása különösen fontos. 

10.2.5. Az emberi kapcsolatok kultúrája, családi életre nevelés 

A kultúra része az emberi kapcsolatok, érzések kifejezési formája is. Ezért is a tisztelettudó, de 

őszinte viselkedést meg kell tanítani a diákoknak a köszönéstől az öltözködésen és étkezésen át 

a helyes beszélgetésig. Ezt természetesen csak a pedagógusok egységes és igényes példaadásá-

val lehetséges elérni. 

E széles nevelési területen a következő feladatok adódnak: 

 A gyermekek és fiatalok szeretetkapcsolatainak alakítása 

 személyiségük, ön- és emberismeretük fejlesztése 

 megfelelő ismertek közlése 

 tanácsadás, példaadás 
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Az osztályfőnöki órák kiemelt szerepén túl egyes tantárgyak ismeretanyaga, délutáni csoport-

foglalkozások, iskolagyűlések belső és külső előadásai, a FAVÉT programjai lehetnek színterei 

e területen végzendő nevelőmunkánknak. 

10.2.6. Környezetkultúra 

A kulturált életre neveléshez hozzátartozik környezetünk védelme is. Iskolai életünkben lehe-

tőség adódik, hogy gyerekeinket neveljük: 

- az élet tiszteletére 

- a teremtett világ megismerésére és megbecsülésére 

- a szűkebb környezetünk szépítésére: pl. fásítás, gondozás 

- a környezetszennyező hulladékok összegyűjtésére, szelektív hulladékgyűj-

tésre. 

A fenntarthatóság elvének bemutatása, a környezettudatosságra, a biodiverzitás értékelésére és 

őrzésére nevelés megvalósul a szaktárgyak keretein belül, valamint: 

 szelektív hulladékgyűjtéssel 

 papírgyűjtési akciók szervezésével 

 projektnapok rendezésével 

 az iskolai környezet természetbarát alakításával, 

 élősarkok kialakításával 

 természetvédelmi területek, botanikus kertek látogatása 

 tanulmányi kirándulások e szempontot figyelembe vevő megtervezése 

10.2.7. Az iskolai könyvtár 

A könyvtár célja 

  A tanuló legyen képes az információkezelés- és feldolgozás fázisainak alkalmazására 

(anyaggyűjtés, jegyzetelés, cédulázás, vázlat, értékelés végzése). Tudja önállóan használni a 

lexikonokat, szótárakat, szakkönyveket, a könyvtár különböző katalógusait. Ismerje meg a szá-

mítógépes tájékoztató segédletek elveit.  

  Az iskolai könyvtár alapos megismerése révén legyen képes önállóan tájékozódni köz-

könyvtárakban és más könyvtártípusokban is. Tudja, hogy az iskolai könyvtár használatán ke-

resztül eljuthat a többi könyvtár szolgáltatásaihoz. 

Az iskola információs központja a könyvtár, a pedagógiai munka szellemi műhelye, a 

művelődés és önművelés színtere tanár és diák számára egyaránt. Fontos tehát, hogy a pedagó-

gus és a tanuló egyaránt igénybe vegye annak szolgáltatásait. 
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Az iskolai könyvtár feladatköre: 

Könyvtári órák tartása:  

Minden új tanuló ismerje meg a könyvtári rendet még év elején. A későbbiekben itt történhet a 

különböző iskolai órák egyes tananyagainak feldolgozása, bizonyos speciális foglalkozás anya-

gának feldolgozása. 

 

A tanítási órán kívüli munka: 

A könyvtár látogatásának célja lehet a házi feladat elkészítése: anyaggyűjtés a tanároktól kapott 

feladatokhoz, vagy önálló kiselőadáshoz, versenyre, ünnepélyekre, más foglalkozásokra, egye-

temi előkészítőre. Szabadidejükben - pl. akár lyukas órán - helyben olvasás a cél. A szakfolyó-

iratok mellett a keresztény szemléletű újságok, folyóiratok olvasását is serkenteni kell. (Pl. Új 

Ember, Jel, Szív, Zászlónk, Vigília). Ezeknek a népszerűsítésében az osztályfőnökök segítségét 

kell kérni. 

10.3. MAGYARSÁGTUDATRA NEVELÉS 

Az ember közösségre teremtett lény: a család, rokonság szűkebb közösségén túl a nemzethez 

tartozás köteléke fűzi nagyobb egységbe: hite, világnézete alapján vallási közösség tagja lehet, 

s valamennyiünket összeköt az emberiséghez való tartozás felelősségteljes tudata. 

Közös nyelvünk, műveltségünk, történelmi múltunk a magyarság kötelékébe kapcsol 

minket. Az évezredek során egységessé formálódott műveltségünk gazdagsága méltán tölthet 

el büszkeséggel minden magyart. Gyökereink igen mélyek. Már honfoglaló eleink csodálatra 

méltó művészetet hoztak magukkal, művészetük finomsága nem barbár gondolkodásmódot sej-

tet. Az Árpád-ház az első évezred fordulóján válságos helyzetben élő Európát szent királyok 

sorával ajándékozta meg. Árpád-házi királyaink erőskezű uralkodásának köszönhetően a ma-

gyarság meggyökerezett a Kárpát-medencében, s megbecsülést vívott ki magának az európai 

nemzetek sorában. Hitünket is csak magyarként tudjuk megélni. S ennek köszönhetően Szent 

István királyunk által a Boldogasszony oltalmába ajánlott nép és ország képes volt fennmaradni 

a történelem viharaiban. 

Sajnos a XX. század történelme nem kedvezett az egészséges nemzeti tudat kialakulá-

sának. A két világháború elvesztése, az ország kétharmadának elcsatolása, a több hullámban 

való kivándorlás, az internacionalista ideológia mind a magyarságtudat rombolásához vezetett, 

és erősítette az emberekben az értéktelen nemzet képét. Ezért tudott a kommunizmus bukásával 

annyira könnyedén betörni a fogyasztói társadalom nemzetek és kultúra feletti silánysága. Ma, 



 42 

ami magyar, legyen az termék, könyv, zene, néphagyomány, másodrendűnek számít. Nyelvün-

ket is elönti az amerikanizmus. Nemcsak szóhasználatában, de hangsúlyában, hangzásában is. 

Ebben a miliőben kell újra felfedeztetni társadalmunkkal, diákjainkkal nemzetünk igazi érté-

keit. 

Összetartozásunk tudatát többek között a közös nyelv erősíti. A nyelv egy nemzet gon-

dolkodásmódjának, világlátásának, magatartásának tükrözője. Tudatos használata mély böl-

csességekkel gazdagítja beszélőjét. A magyar nyelv jól artikulált, lassú nyelv, tempójának he-

lyes használata rohanó világunkban megállásra, elgondolkodásra kell, hogy késztessen minket. 

Zeneisége megidézi a teremtett világ szépségét, hangsúlyozása lényeglátásra nevel. Agglutináló 

(ragasztó) jellegénél fogva a teremtett világ egységét idézi meg, összefüggéseiben láttatja a 

világot, gondolkodásra serkent. Többek között ennek köszönhető, hogy oly sok tehetséges tu-

dóssal gazdagította a magyarság az emberiséget.  

Éppen ezért a magyarságra nevelést a nyelvi nevelés keretein belül kell kezdenünk, meg 

kell tanítani a diákokat a helyes beszédre, olvasásra, fogalmazásra, az igényes önkifejezésre. 

Megszerzett ismereteikről, elsajátított tudásukról számot adhatnak a mindennapi használat so-

rán éppúgy, mint anyanyelvi versenyeken: pl. a Szép Magyar Beszéd Alapítványi Nyelvművelő 

Versenyünk keretében. 

A szövegértés (a beszédértés és az olvasás) kompetenciáját mindenféle szövegtípus (au-

tentikus olvasott és hallható anyagok) olvasása és hallgatása révén a megfelelő nyelvi szinthez 

igazodva kell elérnünk. Az írásbeli szövegalkotás fejlesztése szintén alapvető feladat. Tudjon a 

tanuló üzeneteket, feljegyzéseket, életrajzot, magánlevelet írni, tanítsuk meg egyszerű történé-

sek leírására, élménybeszámoló készítésére, vázlatkészítésre, valamely történet tömörítésére. A 

megfelelő szóbeli kommunikáció képessége is kialakítandó. Az anyanyelvi készségeket nagy-

mértékben fejleszti a projektmunka és a kooperatív tanulás módszere.  

Az irodalmi- és a történelemoktatás szenteljen különös figyelmet a magyar kultúra nagy 

alakjai, történelmi múltunk, értékeink megismertetésére. A magyar mese- és mondavilág által 

mitikus történelmünk rejtelmeit tárjuk fel diákjaink előtt. 

A természettudományos tárgyak tanulása közben is tudatosodjon a diákokban a nagy 

magyar tudósok munkássága, az emberiség javára tett szolgálatuk. 

Őseink számára megtartó erőt jelentett a néphagyomány, a gyermekkortól az öreg korig 

szilárd erkölcsi rend irányította elődeinket. Rendezett, gerinces, teljes emberré formálódhatott 

a természettel még szerves egységben élő ifjú: a kézművesség, éneklés, zenélés, közös tánc, a 

népszokások rítusai mind-mind hozzájárultak fejlődéséhez. Táncházak, közös népdaltanulás, 
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kézműves foglalkozások, népszokások megismertetése révén minél kisebb korban fel kell éb-

reszteni diákjainkban a magyarsághoz tartozás tudatát. Magyarságismereti szakkör keretében 

népünk tárgyi és szellemi néprajzának bemutatása mellett a hagyományok megélése is a ma-

gyarsághoz kötődést erősítheti. Az osztályok ízléses díszítésében is szerepet játszhatnak a tör-

ténelmi múlt emlékei, a népművészet. Nemzeti és sajátosan magyarrá vált egyházi ünnepeink a 

nemzeti öntudatra nevelés kiváló színterei. 

Csak az tud építeni, aki nem felejti el a múltat. A Kárpát-medence minden talpalatnyi 

földje őseink lábnyomát hordozza. Az országjárás, az osztálykirándulások, határon túli iskolák-

kal végrehajtott projektek is módot adnak a találkozásra történelmünkkel, a magyar műveltség 

sokszínűségével.  

A határon túli magyarsággal, látogatások, testvériskolai, partneriskolai projektek formá-

jában tartunk kapcsolatot. 

Új hagyomány, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul! pályázatában részt-

vevő osztályok Nemzeti összetartozás – Határtalanul! címmel témanapot szerveznek élményeik 

megosztására, a határon túli együttműködések népszerűsítésére diáktársaiknak. 

A fent ismertetett tényezők együttes hatása révén formálódhat diákjaink helyes nemzeti 

öntudata, életük szerves részévé kell, hogy váljék magyarságuk. 

 

10.4. RÁKÓCZI SZÖVETSÉG SZENT IMRE IFJÚSÁGI SZERVEZETE 

Ifjúsági szervezetünk célja, hogy intézményünk minél több diákja szerezzen ismereteket a Kár-

pát-medence határon túli magyarságáról, kultúrájáról, élő kapcsolatot ápoljon a határon túli fi-

atalokkal. Rendezvényeink, találkozásaink, utazásaink segítségével formálódjon a szervezet 

tagjainak egészséges nemzettudata. 

Céljaink elérése érdekében népszerűsítjük a Rákóczi Szövetség tevékenységét, új tagokat to-

borzunk gimnáziumunk új tanulói közül, a 9. évfolyamról valamint a 7-8. osztályosok körében 

is. 

 

10.5. TESTI NEVELÉS, SPORT 

A kereszténység nagyra értékeli az emberi testet. "Az Ige testté lett" az örök isteni terv szerint. 

Testünk Jézus Krisztusban megszentelődött, és a Szentlélek templomává vált. A feltámadásban 

testünk végleges megdicsőülését várjuk. - A keresztény nevelés az egész embert szolgálja, 
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"egész"-ségre irányul. EGÉSZ életet csak úgy élhetünk, ha testünket a szellemi és erkölcsi ér-

tékek szolgálatába állítjuk. Minden testhez kötött értéknek örök jövője van. 

Miközben a testünket értékeljük, vigyázzunk arra, hogy a test kultusza ne váljék soha ön-

célúvá. A tudományos eredmények, a jelenlegi technikai haladás, az emberi életet kényelme-

sebbé teszik, és ülő életmódra szoktatják, de ugyanakkor félelmetes ellenségeivé is válnak az 

emberi egészségnek. 

A mindennapos testnevelés megvalósítása a testnevelés órákon, úszásoktatással, táncokta-

tással, illetve sportegyesületekben amatőr-, illetve versenysportolással valósul meg. 

A tanulóifjúság mozgásigényének a kielégítése, a mozgás rendszeressége a belső szervek, 

a mozgásszervek fejlődését szolgálja. Az aktív, tudatos testmozgásnak rendkívül fontos szemé-

lyiségformáló hatása van. 

Alapvető feladatként áll előttünk a tanulók hatékonyabb képességfejlesztése, valamint az 

önálló munka végzésére nevelésük. Fontos, hogy kifejlődjenek a tanulók pozitív személyiség-

vonásai, és olyan személyiségjegyekké formálódjanak, mint a bátorság, céltudatosság, hazasze-

retet, elkötelezettség, felebaráti szeretet. Ugyanakkor tanulóinknál a testi képességeken, moz-

gás készségén és jártasságon kívül hatni szeretnénk az értelmi és érzelmi neveltségükre is, 

mindvégig szem előtt tartva az akarati képességek fejlesztését. Olyan szokásrendszer kialakítá-

sára törekszünk, amelynek eredménye a testi és a lelki egészség megtartása. 

Egy olyan stabil értékrend kialakítása, világnézet formálása a cél, amely a mai kor jellem- 

és erkölcsromboló hatásait képes kivédeni, és képes a tanulókat szilárd jellemű személyiséggé 

formálni. A testnevelésnek mélyreható hatása van a serdülő, az alakuló ifjúság teljes emberré 

való formálásában. 

 A diáksport szervezője az Iskolai Sportkör. Tanár elnöke az iskola testnevelő tanára, aki 

együttműködik a szakosztályok választott diákelnökeivel. 

A sportkörök feladata, hogy lehetőséget adjon a tanulók mind nagyobb részének a rend-

szeres testgyakorlásra tanórán kívül. Ezen tevékenységek alkalmával, elősegítve a diákok szel-

lemi terhelésének az ellensúlyozását, fokozza fizikai és lelki teljesítőképességüket. Lehetőséget 

adva a gyengébb vagy gyenge képességű tanulóknak a megerősödéshez, a képességeik fejlesz-

téséhez, az edzettségi állapotuk felzárkóztatásához a jó vagy nagyon jó képességű társaikhoz. 

Az iskolai bajnokságokon való részvétel alkalmával fejlődik a csapatszellem, az összetar-

tozás, az önfegyelem, az önfeláldozás az együttműködés képessége. Ezen bajnokságokon vá-

lasztódnak ki azok a tanulók, akik bekerülnek az iskolai válogatottba, ezek pedig az ISK keretén 

belül szakirányú képzésben részesülnek, és képviselik iskolánkat a különböző versenyeken. 
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Az Iskolai Sportkör bekapcsolódik - lehetősége szerint - a Katolikus Iskolák Diák Sport-

szövetségének, a KIDS-nek munkájába. A KIDS feladata: "A katolikus iskolák diákjainak kép-

viselete, sportolásuknak, versenyeztetésüknek szervezett keretek közötti elősegítése, a szabad-

idő hasznos eltöltésének szervezése és az egészséges életmódra nevelés keresztény szellemben 

a sport sajátos eszközeivel." (A KIDS Alapszabályából) A diáksport révén diákjaink bekapcso-

lódnak a különféle versenyekbe: a Diáksportszövetség által kiírt városi, megyei, országos ver-

senyekbe, a diákolimpiába, a KIDS - versenyekbe, a különféle iskolai kupa-küzdelmekbe. Tö-

rekedjünk arra, hogy a találkozások alkalmával az ökumenizmus szelleme is érvényesüljön. 

Diákjaink külső sportegyesületben csak a szülők engedélyével szerepelhetnek. Az enge-

délyt az osztályfőnök láttamozza a tanév elején. 

A katolikus iskola testnevelési programjával nem fér össze a profizmus semmiféle formája. 

Óvjuk tanulóinkat a sportegyesületben elterjedt "túlzott hajtástól", amely a fiatalok egészségé-

nek károsodásához vezethet (szív-megnagyobbodás, ízületi bántalmak stb.). A katolikus iskola 

szelleméhez kevésbé illik: az ökölvívás, a birkózás, az erősportok, az önvédelmi sportok kü-

lönféle fajtái, bár okos irányítással ezek is hasznosak lehetnek. 

Az iskolai testnevelés nélkülözhetetlen velejárója bizonyos "alaki képzés" (menetelés, fu-

tás, vigyázban állás stb.), de ez soha nem lehet a katonai kiképzés előkészítése, előiskolája. 

A testnevelő, az igazgató, valamint az osztályfőnök szoros együttműködése vezethet csak 

a kívánt eredményhez. 

10.6. A CSERKÉSZET 

A cserkészet, mint keresztény szellemiségű ifjúsági mozgalom arra hivatott, hogy erősítse a 

diákifjúságban az önnevelés által alakítható belső fegyelmet, értékes élményekhez juttasson egy 

jól szervezett közösségben, a természet szeretetére, a teremtett világ csodálatára neveljen. 

Iskolánk cserkészcsapata a 285. sz. Szent László Cserkészcsapat keretein belül működik, amely 

jogelődünk, a Királyi Katolikus Gimnázium cserkészcsapata volt. 

10.7 DIÁKÖNKORMÁNYZAT, A TANULÓKNAK AZ INTÉZMÉNYI DÖN-

TÉSI FOLYAMATOKBAN VALÓ RÉSZVÉTELI JOGAI GYAKORLÁSÁNAK 

HELYI RENDJE 

A diákönkormányzat az iskola diákjainak érdekvédelmi és jogérvényesítő szervezete. A 

diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mű-
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ködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat saját szer-

vezeti és működési szabályzata szerint működik. Jogait a hatályos jogszabályok, joggyakor-

lásának módját saját szervezeti szabályzata tartalmazza. A működéséhez szükséges feltételeket 

az intézmény vezetője biztosítja a szervezet számára. 

A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény 

működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 

A diákönkormányzat a tankönyvrendelés iskolai rendjének elfogadásakor egyetértési jogot gya-

korol. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a diákönkormányzat készíti el és a 

nevelőtestület hagyja jóvá. Az iskolai diákönkormányzat élén, annak szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározottak szerint választott diák-önkormányzati vezető, illetve az iskolai 

diákbizottság áll. 

A diákönkormányzat tevékenységét a diákmozgalmat segítő tanár támogatja és fogja össze, akit 

ezzel a feladattal – a diákközösség javaslatára – az igazgató bíz meg határozott, legföljebb öt-

éves időtartamra. A diákönkormányzat minden tanévben – az iskolai munkarendben meghatá-

rozott időben – diákközgyűlést tart, melynek összehívását a diákönkormányzat vezetője kezde-

ményezi. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megrendezése előtt 15 nappal nyil-

vánosságra kell hozni. 

Az igazgató rendszeresen DÖK- fogadóórát tart. 

A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát az intézmény belső működésének 

szabályai között kell őrizni. A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit 

– az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után – jelen szabályzat 5.8 fejezetében írottak szerint 

– szabadon használhatja. 

A diákönkormányzat véleményét – a hatályos jogszabályok szerint – be kell szerezni 

 az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása előtt, 

 a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, 

 az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, 

 a házirend elfogadása előtt 

A vélemények írásos vagy jegyzőkönyvi beszerzéséért az intézmény igazgatója felelős. A jog-

szabály által meghatározott véleményeztetésen felül az intézmény nem határoz meg olyan 

ügyeket, amelyekben a döntés előtt kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. 

Az iskolavezetés és a tantestület számít a diákok véleménynyilvánítására, építő kritikájára. A 

diákok Diákönkormányzatot választanak, amely felelősségtudattal, aktív munkával vesz részt 
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a versenyek (pl. szavalóversenyek), szabadidős programok szervezésében mozgósítja a diáksá-

got a környezet és tárgyi feltételrendszer javításában való közreműködésre és más értékes tevé-

kenységre.  

A DÖK-ben végzett munka kiválóan alkalmas arra, hogy cselekvő állampolgári magatartásmó-

dot alakítson ki diákjainkban, erősítse a törvénytiszteletet, jogkövető magatartást, az emberi 

méltóság, a méltányosság attitűdjét alakítsa ki bennük.  

Intézményünk ezért teret ad számos önálló diákkezdeményezésnek, pl.: rendet, tisztaságot fenn-

tartó öntevékenység, szavalóversenyek, alkotói pályázatot diákok általi megszervezése. 

10.8. ISKOLAÚJSÁG, KRÓNIKA, ISKOLARÁDIÓ, HONLAP 

Az iskolaújság, az évkönyv és a Házikrónika fontos szerepet tölt be iskolánk jelenlegi történe-

tének dokumentálásában, fejleszti az iskolai közösséget, neveli a tanulókban az összetartozás 

érzését, a szentimrés önazonosságtudatot. Teret biztosít a publicisztikai tevékenység felé irá-

nyuló tanulók szárnypróbálgatásainak, s nem elhanyagolható ízlés- és erkölcsformáló és isme-

retközvetítő szerepe sem. 

Iskolánkban iskolarádió működik. Műsorában a sokféle műfajú zene, valamint a nevelés és 

ismeretterjesztés egyensúlyára törekszünk. 

Honlapunk címe: www.szentimre-nyh.hu 

Folytonos frissítéssel igyekszünk információkat biztosítani mind a külső érdeklődőknek, 

mind az iskolahasználóknak: szülőknek, diákoknak. 

10.9. CARITAS-CSOPORT, ÖNKÉNTESSÉG 

Fontos feladatnak tartjuk a szociális érzékenység és az elesettek segítéséhez szükséges tudás és 

készség kialakítását diákjainkban. A keresztény szeretet gyakorlásának egyik legfőbb területe 

ez. Caritas-csoportunk elsősorban az idős emberek istápolása és gyűjtési akciók lebonyolítása 

terén tevékenykedik. Kívánatos a tevékenységi kör további szélesítése. A közösségi szolgálat 

intézményének megjelenése a köznevelésben új feladatok elé állít minket. A diákok empátiás 

készségének fejlesztése mellett súlyt helyezünk a közösségeikben lakó környezetükben felme-

rülő problémák felismerésének és megoldásuk iránti elkötelezettségüknek a kialakítására.  

Fontos feladatunk, hogy megfelelő számú partnerszervezettel együttműködve sokszínű tevé-

kenykedtetés révén minden diák megtalálja azt a területet, amelyen önkéntesen működve fele-

lős állampolgárrá, másokért és a köz javáért munkálkodó keresztény emberré válhat. 

http://www.szentimre-nyh.hu/
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10.10. TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK, A KIRÁNDULÁSOK CÉLJA ÉS 

SZERVEZÉSI ELVEI 

 ismeretszerzés, a haza megismerése - hazaszeretet (történelem, magyar irodalom, 

műv.tört.) 

 közösségformálás, közösség a nevelővel (of.) 

 természeti környezetünk megismerése, annak szeretete, védelme (földr.,bio.,fiz.,kém.) 

 turisztika, testedzés, sport (testnevelés, tánc, ének-zene) 

A kirándulásokat ezért változatosan ajánlott összeállítani, ne csak egy-egy részterületet tölt-

sünk ki. Legyen benne városnézés, gyárlátogatás, vagy egyéb létesítmény megtekintése, ki-

rándulás, játék, sport, fürdés stb. 

Lehetőleg több naposat tervezzünk, igyekezzünk minél több értékes élményt szerezni 

diákjainknak! Célszerű szállásnak plébániát, vagy másik egyházi iskolát választani, ez egysze-

rűségre nevel, az egyházi környezetnek fegyelmező ereje van. 

Először a szűkebb környezetet, a lakóhelyhez közelebb eső vidékeket kell megismerni, 

az ország távolabbi pontjait pedig a felsős gimnáziumi osztályokban. Ajánlatos lenne a Kárpát-

medence országhatáron túli tájait is megismerni.  

10.11. TÁBOROK 

Nyári táboroztatást szervezünk gazdag, többféle speciális foglalkozást nyújtó programmal, ke-

resztény szellemben, vallásos keretek között az általános iskolás alsós és felsős korosztály szá-

mára elkülönítetten. Az osztályfőnökök egyéni kezdeményezésként más profilú, pl. kerékpár-

túrával stb. egybekötött vándor nyári táboroztatást szervezhetnek. Hagyománnyá vált már több 

éve a téli szünethez közeli időpontban tervezett sítábor. 

11. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA SORÁN 

TÁMASZTANDÓ KÖVETELMÉNYEK 

11.1. A KÖVETELMÉNYRENDSZER ALAPELVEI 

Minden iskola nevelő-oktató tevékenységéből adódóan sokrétű követelményrendszert állít fel 

a diákok számára.  

A követelményrendszer három nagyobb részre osztható: 
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 Tantárgyi követelmények - ezt a helyi tantervek határozzák meg. (A tantárgyi megmérette-

tésnek fontos részét képezik a tantárgyi versenyek, pályázatok.) 

 Magatartási követelmények - ez az alapvető keresztény értékekre, erkölcsre épül, és konkré-

tan az iskola házirendje tartalmazza. 

 Szorgalmi követelmények - ez a diákok tanulásához, munkához való viszonyát tükrözi.  

 A követelményrendszer betartása, betarttatása szempontjából alapvetően fontos a fegyelem és 

fegyelmezés, a jutalmazás és a büntetés kérdése, ezek alapelveinek kidolgozása, amely során 

az alábbi alapelveket kell figyelembe venni: 

 Csak az iskola pedagógiai programjában elfogadott tananyagot lehet megkövetelni. 

 A követelmények megállapításánál figyelembe kell venni az életkori sajátosságokat. 

 Figyelembe kell venni a tanuló képességeit - talentumait-, és a tanuláshoz való hozzáállását, 

ehhez jól kell ismerni a tanulót. 

 Összhangot kell teremteni az egyes tantárgyak között, ne legyen egyik sem túlhangsúlyozva 

vagy elhanyagolva a másik tantárgy rovására. 

 A követelmény célja nem az elriasztás, hanem az igényesség igényének kialakítása. 

 Csak az önmagával szemben is igényes tanár tud igényességre nevelni. 

 A tantárgyi és tanórai követelmények legyenek világosak, egyértelműek és teljesíthetők. A 

tanév elején közölt elvárások ne változzanak a tanév során, a tanuló érezze a következetessé-

get és a kiszámíthatóságot. 

 A követelmény mögött érződjön a tanítvány egyediségének és teremtettségének tisztelete. 

11.2. A JUTALMAZÁS ÉS A BÜNTETÉS 

11.2.1. Alapelvek 

A jutalmazás célja minden esetben a helyes magatartás, kiemelkedő teljesítmény megerősítése, 

honorálása. A jutalmazás akkor hatékony, ha közvetlenül a kívánatos viselkedés után alkalmaz-

zák. A jutalmazás akkor működik, ha a diák erősen vágyik a jutalomra, és megtiszteltetés szá-

mára. A jutalmazás rendkívül nagy motiváló erő, főleg kisgyermekkorban, de később sem le-

becsülendő a szerepe. Éppen ezért helyes mértékkel és jó időben kell alkalmazni. 

Csődöt mond a jutalmazás, 

 ha a jutalom értékét veszti 

 ha a jutalom időben túl távoli 

 ha a jutalom (máshonnan) megszerezhető 
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 ha el nem fogadható viselkedéssel is megszerezhető 

 ha az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad 

 ha a jutalom elérése túl nehéz 

A jutalmazás hátránya lehet, hogy a gyerek a jutalomért "hajt". Arra neveljük ezzel, hogy a jó 

viselkedésért ellenszolgáltatást kell kapnia. A jutalomszerzés rabjává váló gyerek számára csak 

a külső motiváció létezik. Nem látja értelmét annak a cselekvésnek, melyet nem jutalmaznak. 

Osztályzatokra hajt, nem a tudásra, nem a belülről jövő megelégedettségért dolgozik, hanem 

csak a külső elismerésért. A jutalmazás e torzulásának veszélye életkoronként és egyénenként 

változó. 

A büntetés akkor működik, ha szakszerű, ha célja a nem kívánt viselkedés belsővé vá-

lásának megakadályozása, és a diák helyes irányba terelése. 

11.2.2. A büntetés szabályai 

 Csak a bűnt büntetem, nem a bűnöst. 

 Mindig ott kell álljon a büntetés mögött a megbocsátás, a kiengesztelődés lehetősége. 

 A kimondott büntetési szabályok be nem tartása következetlenség. 

 Az egyszer már büntetett viselkedést a továbbiakban mindig büntetni kell. 

 Büntetni közvetlenül a helytelenített viselkedés után kell. 

 Büntetni csak kivételesen súlyos esetben szabad más gyerek jelenlétében, mert ez megszé-

gyenítés. 

 Ügyelni kell arra, hogy az egyszer büntetett viselkedés soha ne jutalmazódjon. 

 Nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran büntetni, mert a gyerek feladja a megjavulásra 

irányuló próbálkozásait. 

 Az enyhe büntetés nem hatékony, a túl súlyos viszont agresszivitást, erőszakot szülhet, káro-

sítja a gyermek testi, lelki egészségét. 

 A büntetésnek számos negatív hatása is lehet a gyermek fejlődésében, mégis a kisebbik rossz 

választásának elve alapján számos helyzetben élni kell vele. Egyes helyzetek nem oldhatóak 

meg e nélkül. Nincs idő kivárni, amíg a helyes magatartást megérti, és az belsővé válik. Más-

részt csak ezzel tudom felállítani a végső viselkedési korlátokat, illetve a felállított korlátokat 

betartani. 

A kizárólag jutalmazásra és büntetésre épülő fegyelmezés egyoldalú és személytelenné válhat. 

Elhidegülhet a kapcsolat a tanár és a diákok között, hiszen nem lehet szeretetteljes kapcsolatot 

kialakítani azzal, akitől félnek. Egy ilyen asszimetrikus viszonylatrendszerben szükségszerűen 
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megjelenik a rivalizálás, törleszkedés, hízelgés, illetve védekező mechanizmusokat alakítanak 

ki a diákok. Megjelenik az ellenállás, hazudozás, képmutatás, dac, düh, árulkodás, talpnyalás, 

behódolás, stréberség, versengés, fantáziálás, félénkség, gyávaság, menekülés, depresszió stb. 

Az interperszonális kapcsolatrendszerek csak egymás elfogadásával fejlődhetnek, épp 

ezért a gyerekkel úgy kell bánni, mint akinek joga van részt venni saját élete alakításában. Azt 

kell elérni, hogy az általunk értéknek tartott mintákat ő is értékesnek, beépítésre érdemesnek 

tartsa, hogy ne mi fegyelmezzük kívülről, hanem ő igényelje a belső fegyelmezettséget. A sze-

mélyiség fejlődőképességének hiánya, ha valaki túlzottan igényli az irányítást. Az ilyen gyere-

kek nem akarnak felnőni, nem akarják vállalni a döntésekkel járó felelősséget. Azzal, hogy 

elfogadják az irányítást, kibújnak a döntés felelőssége alól, megmaradva abban a gyermeki ál-

lapotban, mikor még nem az ő terhe volt eldönteni mi helyes és mi nem. A személyiség fejlő-

désének fontos lépése, ha valaki vállalni akarja saját életének alakítását. 

Ahhoz, hogy a diák fegyelmezett személlyé váljon, azonosulnia kell azzal a gondolattal, 

hogy számára fontos a fegyelmezetté válás. Ezt akkor tudja megtenni, ha megpróbál utánozni 

valakit, aki fegyelmezett, önfegyelmében hiteles, tekintélye tudásából, bölcsességéből szárma-

zik. Az önfegyelem mintája épül be a diákba, és ennek elősegítése, kivárása rendkívül nagy 

türelmet igényel. 

11.2.3. A jutalmazás és a büntetés formái 

11.2.4. Általános jutalmak 

Az iskola a kiemelkedő tanulmányi munkát szaktárgyi, illetve tantestületi dicsérettel jutal-

mazza. Ezek az osztálykönyvbe, anyakönyvbe és a bizonyítványba bevezetésre kerülnek. 

A diákok plusz feladatok sikeres teljesítéséért szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói 

dicséretben részesíthetők. Ez az ellenőrzőbe és az osztálykönyvbe kerül bevezetésre. 

Kiemelkedő, tanórán felüli tanulmányi, vagy más jellegű, az iskola hírét öregbítő telje-

sítményért, versenyen elért eredményért a tanulók könyv-, vagy más tárgyjutalomban részesül-

hetnek, amelyet lehetőleg ünnepélyes körülmények között adjunk át. 

11.2.5. Az Aranykoszorús Szentimrés kitüntetés 

Intézményünk saját kitüntetése az Aranykoszorús Szentimrés kitüntetés. Kiváló (nem feltétle-

nül kitűnő) tanuló kaphatja, aki a közösségi munkából is példamutatóan kivéve a részét haté-

konyan hozzájárult az iskola keresztény szellemiségű közösséggé formálásához, intézményünk 

jó hírének öregbítéséhez. 
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11.2.6. Fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések 

a) Fegyelmező intézkedések:  

- szóbeli és írásbeli szaktanári figyelmeztetés 

- szóbeli és írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 

- írásbeli osztályfőnöki intés  

- írásbeli igazgatói figyelmeztetés v. intés 

b) Fegyelmi büntetések: 

- igazgatói megrovás 

- igazgatói szigorú megrovás 

- tantestületi határozat más osztályba vagy iskolába való áthelyezésről 

- eltiltás a tanév folytatásától 

  

A bejegyzett büntetéseket a tanuló köteles a szülővel aláíratni. 

Büntetési irányelvek 

Szaktanári  szóbeli figyelmeztetést kap a tanuló, ha  

- a házi feladatát nem készíti el 

- felszerelését nem hozza el 

- tanulmányi kötelezettségeit nem veszi komolyan  

- az órát indokolatlan közbeszólásokkal, társaival való beszélgetéssel zavarja. 

- első esetben, ha a tornafelszerelését nem hozza el. 

Írásbeli szaktanári figyelmeztetést kap a tanuló  

- a fentiek többszöri megismétlődése esetén.  

 

Osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetésben részesül a tanuló első esetben, ha  

- hetesi kötelességét, vállalt feladatát, a közösségi feladat (adminisztratív v. gazdasági  

     jellegű feladat) ráeső részét nem teljesíti  

- az iskola dolgozóit nem köszönti 

- ellenőrzőjét nem vezeti, havonta nem íratja alá  

- külső megjelenése nem felel meg a házirend előírásainak  

- engedélykérési, bejelentési kötelezettségét nem teljesíti  

- mulasztása, fegyelmezetlensége miatti tanári figyelmeztetésre dacosan reagál. 
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Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetést kap a tanuló a fentiek megismétlődése esetén,  

valamint ha 

- ellenőrzőjét sorozatosan (3-szor) nem tudja felmutatni. 

-  késésekből 1-2 igazolatlan órája van. (Három késés 1 igazolatlan óra.)  

-  Ugyancsak írásbeli figyelmeztetést kap a tanuló már első esetben, ha 

- a társaival szemben durva, gúnyos, civakodó magatartást tanúsít. 

- durva szavakat használ, rendbontó magatartást tanúsít.  

- tanára magatartása megváltoztatására való felszólításának nem engedelmeskedik. 

- iskolai rendezvényeken fegyelmezetlenül viselkedik.   

- a házirend által tiltott dolgokat hoz magával az iskolába. 

 

Írásbeli osztályfőnöki intést kap a tanuló a fentiek megismétlődése esetén, valamint már első 

ízben, ha  

- tanárával szemben tiszteletlen szavakat használ, gesztusaiban nyilvánvalóan szemtelen, ta-

náráról így beszél.  

- káromkodik, trágár szavakat használ. 

- szándékosan, rosszindulatúan rongál.  

- valamelyik óráról, miután az iskolában megjelent, engedély nélkül távol marad.  

- bármely okból 3-8 közötti igazolatlan órája van. 

- valamint ha 2 írásbeli osztályfőnöki vagy szaktanári figyelmeztetés hatástalan marad. 

 

Írásbeli igazgatói figyelmeztetésben vagy intésben vagy megrovásban vagy szigorú meg-

rovásban részesül a tanuló, ha  

- az írásbeli osztályfőnöki intés hatástalan marad. 

- 8-nál több igazolatlan órája van.  

- az iskola hírnevét súlyosan romboló magatartást tanúsít.  

- tanárával szemben súlyos tiszteletlenséget, társával szemben súlyos vétséget (lopás, súlyos 

verekedés) követ el.  

A nevelőtestület dönthet a tanuló más osztályba való áthelyezéséről, az iskolából való eltiltá-

sáról, eltilthatja a tanulót a tanév folytatásától.  

Az iskolából való kizárás fegyelmi büntetés szabandó ki, ha a tanuló kábítószert fogyaszt, ha 

a bíróság jogerősen elítélte. 
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11.3. AZ ÖNFEGYELEM 

Az önfegyelem stabil belső értékrend. Az önfegyelemmel rendelkező ember: 

- tudja saját értékeit, ezért vigyáz magára 

- értékesnek tartja idejét, ezért jól akarja kihasználni 

- tudja saját korlátait, ezért nem vállal többet, mint amire képes 

- tudja, hogy a problémák nem múlnak el maguktól, csak ha megoldja őket 

- nem halogatja a megoldást 

- el tudja dönteni, miért tartozik felelősséggel, miért nem 

- nem adja át a döntést saját sorsa felől másnak 

- ragaszkodik az igazsághoz 

- nyitott, ezért fejlődőképes 

- tudja, hogy a fejlődés a túlhaladott dolgok (gondolkodásmód) feladásával jár 

- vállalja a változás, az őszinteség kockázatát 

Az önfegyelem mintája csak szeretettel adható át. A szeretet nem csak érzelem, hanem tett, 

akaratlagos cselekvés, döntés. Aki szeret, azért is teszi, mert így döntött. A szeretet nem vágya-

kozás a szeretet érzése után, hanem elköteleződés. A szeretet fegyelmezett, és célja a másik 

kiteljesedése. A szeretet attól növekszik, ha mások fejlődését segíti. A szeretet önmagunk vál-

lalásával kezdődik, hisz csak az tud szeretni, aki önmagát elfogadja: "szeresd felebarátodat, 

mint önmagadat". (Mt 19, 19) Önmagunk vállalása eleve kizárja a színészkedést, a szerepját-

szást. A tudatosan vállalt emberség pedig a másik tiszteletével kezdődik: "aki első akar lenni, 

legyen mindenkinek a szolgája". (Mk  9, 35) Aki diákjaiban az embert, a teremtményt tiszteli, 

az hasonló tiszteletre számíthat. 

Ha az a célunk, hogy diákjaink fegyelmezettek legyenek, akkor úgy kell őket szeret-

nünk, hogy szabadnak érezzék magukat tőle, azt érezzék, hogy a fejlődőképes embert szeretjük 

őbenne, és abban segítünk, hogy a saját útját megtalálja. 

11.4. A FEGYELMI ELJÁRÁS 

Ha a tanuló vétkesen megszegi kötelességeit, a hatályos jogszabályok szerint fegyelmi eljárás 

indítható ellene. A fegyelmi eljárás megkezdéséről és döntéséről a szülőket időben értesíteni 

kell. 
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11.5. AZ INTÉZMÉNY FELVÉTELI SZABÁLYAI 

11.5.1. Általános szabályok 

A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi. Beiskolázásunkat nem köti körzet-

határ. A tanulók felvételéről az igazgató dönt. A felvételi hatályos jogszabályi rendelkezések-

nek megfelelően történik. 

Minden jelentkezőtől plébánosi (hitoktatói) ajánlást kérünk. 

 

Az 5. évfolyamra történő felvételről a jelentkező tanulmányi átlaga, a lelkipásztori/hitoktatói 

ajánlás és a tanulóval és szüleivel való szóbeli elbeszélgetés alapján dönt az igazgató. A mate-

matika tagozatos nyolcévfolyamos képzésbe történő besorolás képességeket mérő tesztek alap-

ján történik. 

A 9. évfolyamra történő beiskolázás során a jelentkező központi írásbeli felvételit tesz magyar 

és matematika tantárgyakból, valamint szóbeli elbeszélgetésen vesz részt. 

A biológia-kémia tagozatra jelentkezők a tagozatos tantárgyakból (biológia és kémia) szóbeli 

felvételi vizsgát tesznek. 

A szóbeli elbeszélgetésen a jelentkezőnek felekezetének megfelelő alapvető hittan ismeretekről 

kell számot adnia. A beszélgetés során a felvételizőnek hitelesen tanúságot kell tennie vallásos 

meggyőződéséről, egyházközséghez való tartozásáról, keresztény lelkületéről és életéről. 

 

A felvételi pontszám számítása a 9. évfolyamra való jelentkezéshez: 

 

Az elérhető pontszám maximum 200 pont, ennek egyik fele (maximum 100 pont) minden 8. 

osztályos jelentkező esetén a központi írásbeli felvételi vizsgán szerzett pont (magyar: 50 pont 

+ matematika 50 pont).  

Másik fele az emelt szintű idegen nyelvi képzésre, matematika-fizika tagozatra jelentkezőknek 

(maximum 100 pont) a 7. o. év végi és a 8. o. félévi érdemjegyekből számított hozott pont (10 

tantárgyból: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, ké-

mia, biológia, földrajz, informatika). A matematika-fizika és matematika-informatika tagozatra 

jelentkezők esetében az elért összpontszám mellett a központi matematika felvételin elért pont-

szám alapján állapítjuk meg a rangsort. 

A biológia-kémia tagozatra jelentkezőknél a 7. o. év végi és a 8. o. félévi érdemjegyekből szá-

mított hozott pontot megfelezzük (10 tantárgyból: magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, 
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idegen nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, összesen maximum 50 

pont). A tagozatos tantárgyakból (biológia és kémia) a szóbeli felvételi vizsgán maximum 25-

25 pont szerezhető.  

 

Már a felvételi eljárás során lehetőséget biztosítunk a haladó angol vagy német nyelvi csoportba 

kerülésre az idegen nyelvi szóbeli elbeszélgetésen nyújtott legalább 75%-os teljesítmény alap-

ján. (A 9. évfolyamon a tanév elején tett szintfelmérő nyelvi dolgozat alapján is bekerülhetnek 

a diákok tudásuknak megfelelő nyelvi csoportba, illetve minden tanév elején újra szintezünk.) 

 

A felekezetnek megfelelő hittan kérdéseket is tartalmazó személyes elbeszélgetést pontszám-

mal nem értékeljük – az ezen való megfelelés a sikeres felvételi feltétele. 

 

11.5.2. Biológia 

A biológia-kémia tagozatra felvételizőknek a következő témakörökből kell számot adni tudá-

sukról: 

Biológiából 3 témakörből húznak tételt a diákok: 

1. Idegen tájak élővilága 

2. Növény- és állatrendszertan 

3. Embertan a kiválasztás témakörével bezárólag (2015-16-os tanévig), a keringés témakörig a 

Kerettantervre épülő helyi tanterv szerint (2016-17-es tanévtől). 

 

15.5.3. Kémia 

Kémiából az elbeszélgetés az alábbi témakörök szerint 2 részből áll, elmélet és számítási fel-

adatból: 

1. Az anyagok tulajdonságai, változása 

- oldatok töménysége tömegszázalékban 

2. Az atom és elemek 

- periódusos rendszer 

3. Elemek és vegyületek 

- elem- és vegyületmolekulák 

4. Kémiai reakciók és egyenleten alapuló kémiai számítások  

- exoterm és endoterm, protolitikus és redoxi reakciók 
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5. Nem fémes elemek és vegyületeik és azok általános jellemzése 

 

11.5.4. Angol nyelv 

1. Me and my Family/ Én és a család 

2. Friends, my best Friend/ Barátok, a legjobb barátom 

3. School and Learning/ Iskola, tanulás 

4. Freetime and Hobbies/ Szabadidő, hobbi 

5. Daily Routine/ Napirend, szokások 

6. Sport/ Sport 

7. Health and Illness/ Egészség, betegség 

8. Eating Habits, Healthy Food/ Étkezési szokások, egészséges ételek 

9. House and Flat, my Home/ Ház, lakás, az otthonom 

10. Weather and Seasons/ Időjárás, évszakok 

11. Fashion and Clothing/ Divat, öltözködés 

12. Computers and the Internet/ Számítógép és internet 

13. Travelling and Transport/ Utazás, közlekedés 

14. Holidays and Celebrations/ Ünnep, ünneplés 

15. My Hometown or Village/ Lakóhelyem, városom vagy falum 

11.5.5. Német nyelv 

1. Ich und meine Familie 

2. Mein bester Freund 

3. Schule, Lernen 

4. Freizeit 

5. Tagesablauf 

6. Sport 

7. Krankheit, Körperteile 

8. Mahlzeiten 

9. Wohnung, Einrichtung 

10. Wetter, Jahreszeiten 

11. Mode, Kleidung 

12. Hobby, Beruf 

13. Reise 

14. Feste und Feiern 

15. Mein Wohnort 

11.6. FOLYAMATOS TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI 

Az általános iskola 8. osztályába járó tanuló akkor folytathatja tanulmányait intézményünkben 

a 9. évfolyamon, ha mind a 7. év végi, mind a 8. félévi átlaga 3,3 fölött van. A 3,00-3,3-as átlag 

közötti teljesítmény esetén a tantestület az összes körülményt mérlegelve dönt. Ha a tanuló 
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eredménye nem éri el a kívánt szintet, akkor 8. osztályban a felvételi rendben meghatározottak 

szerint más középiskolába kell beadnia felvételi jelentkezési lapját. 

11.7. KOLLÉGIUMI FELVÉTEL 

A jelentkezés módja: külön lapon, az iskolai jelentkezéssel egy időben. Minden igényt ki tu-

dunk elégíteni. A felvétel egy tanévre szól. Az újrafelvételről a kollégium vezetője dönt. 

A térítési díj, illetve a kedvezmények a mindenkori törvényi előírásoknak megfelelően alakul-

nak. Más intézmények diákjainak felvételéről a kollégium vezetője dönt. 

11.8. ÁTVÉTEL MÁS INTÉZMÉNYBŐL, KÜLÖNBÖZETI VIZSGA 

A tanuló átvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök véleményének ismeretében 

dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételt, hitéletét 

és a tanuló vagy családja életkörülményeit, életsorsát mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tan-

anyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgá(ka)t írhat elő, illetve szükség esetén 

a felvétellel egy időben türelmi időt határoz meg a tanuló felzárkózása céljából, ezzel párhuza-

mosan rögzíti a segítségnyújtás lehetséges formáit. 

11.9. TANULMÁNYI VERSENYEK 

A katolikus iskola szorgalmazza a tanulók szellemi energiáinak kifejlesztését, Istentől 

kapott adottságaik hasznosítását. A tehetséges fiatalok gondozása Istentől ránk szabott feladat. 

A tehetségek gondozásának, a megméretésnek kiváló területe a tanulmányi verseny. Segít ab-

ban, hogy az igazi tehetség kibontakozzék, és az emberiség javára váljék. A tehetség fölisme-

rése elsődleges pedagógiai feladat. 

A tehetséges tanuló nem lehet a tanár személyes ambíciójának, előbbre jutásának esz-

köze. A tehetséges tanuló nem "versenyparipa", és a katolikus iskola nem lehet "versenyistálló". 

A jó képességű tanulók túlhajszolása súlyos károkat okozhat. Ügyelni kell arra, hogy a ver-

senyre készítés, készülés ne menjen az iskola tananyag elvégzésének rovására. 

 A versenyek rendszere: 

- iskolai házi versenyek és pályázatok 

- katolikus iskolák közötti, a MKPK Iskolabizottsága által kiírt versenyek 

- a Minisztérium vagy a pedagógiai szolgáltató intézetek által szervezett helyi, területi és 

országos versenyek. Ezek közül is kiemelkedik az Országos Középiskolai Tanulmányi 

Verseny 

11.10. TOVÁBBTANULÁS 
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Végzős diákjaink 90-95 %-a tovább kíván tanulni felsőoktatási intézményben. A célin-

tézmények az egész felsőoktatást reprezentálják. Örvendetes, hogy a skála a legmagasabb kö-

vetelményeket támasztó reál, illetve humán irányú egyetemi szakoktól a közepes képességűek 

számára is elérhetőkig terjed. 

Kívánatos, hogy jó pályairányító munkával a jövőben is hozzásegítsük tanulóinkat a 

helyes pályaválasztáshoz. Kiemelt célunk a felvételi vizsgákra és a felsőoktatásban való helyt-

állásra való felkészítés, ami a színvonalas órai munka mellett a külön foglalkozásokon történik. 

12. AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ ÉR-

TÉKELÉS INTÉZMÉNYÜNKBEN 

12.6. ALAPELVEK 

Az eredményes vezetői munka feltétele az időben és minőségben megfelelő ellenőrzés, 

amelynek olyannak kell lennie, hogy alapja lehessen a folyamatos, megfelelően súlypontozott, 

valamely normához igazodó, tényszerű értékelésnek.  

Az intézményvezetőnek természetesen lehetősége van arra is, hogy az ellenőrzéseket ne 

csak maga végezze, hanem az intézményben tevékenykedő vezetők számára (igazgatóhelyettes, 

munkaközösség-vezető, gazdasági vezető stb.) a szervezeti és működési szabályzatban külön-

féle ellenőrzési feladatokat határozzon meg. Az intézményen belül folyó munka eredményeinek 

feltárásához, nyomon követéséhez, folyamatos javításához feltétlenül szükség van a belső el-

lenőrzés megszervezésére: ez képezi ugyanis az intézményi értékelés és minőségbiztosítás alap-

ját. 

Az ellenőrzés feladata, hogy adatokat, tényeket tárjon fel az intézményben folyó tevé-

kenységekről, illetve a tevékenységek által elért eredményekről. 

Az ellenőrzés célja, hogy a feltárt adatok, tények alapján olyan intézkedéseket lehessen 

hozni, amelyekkel az esetleges hibák, problémák kijavíthatóak. Ehhez azonban az ellenőrzés 

eredményeit elemezni kell, és ezt a folyamatot nevezzük értékelésnek. 
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12.7. AZ ELLENŐRZÉS TERÜLETEI INTÉZMÉNYÜNKBEN 

 I. Pedagógia II. Tanügyigazgatás 
III. Munkáltatói fel-

adatok 
IV. Gazdálkodás V. PR. tevékenység VI. Egyéb 

Lásd. ”A pedagó- 

giai ellenőrzés 

színterei” c. 

táblázatot 

- naplók, anyakönyvek 

- ellenőrzők, tájékoz-

tató füzetek, házi fel-

adat és dolgozatfüze-

tek 

- statisztika (étke-

zés+segélyezés) 

- tantárgyfelosztás, 

órarend 

- mulasztások pontos 

jelölése, összesítése 

hetente, majd havonta 

és félévente 

- beiratkozás 

- beiskolázás 

- vizsgák megszerve-

zése 

- tanév rendje 

- átruházott jogkörök 

ellenőrzése (munkakö-

zösség-vezető, igazga-

tóhelyettes) 

- személyzeti munka 

(besorolás, átsorolás, 

jubileumi jutalom, ju-

talmazás, megbízás) 

- a munkaidő pontos 

betartása 

- technikai dolgozók 

munkavégzése 

- pályakezdő kollégák 

- új kollégák 

- beszerzések 

- AV-eszközök nyil-

vántartása és karban-

tartása, pótlása, állaga 

- szakleltárak 

- karbantartás 

- étrend összeállítása 

- biztonságtechnikai 

előírások betartása 

- túlóra, helyettesítés 

elszámolása 

- besorolások 

- az iskola közéleti te-

vékenysége 

- az iskola menedzse-

lése 

- kapcsolattartás más 

intézményekkel, szer-

vezetekkel, alapítvá-

nyokkal 

- pályázatokon való 

részvétel, ennek ered-

ményessége 

- munka-, tűz- és va-

gyonvédelem 

- rendszeres orvosi el-

látás megszervezése és 

biztosítása 

- tanuló- és gyermek-

balesetek megelőzése 

- ügyeletek (reggeli, 

esti, udvar) 

- dekoráció 

- tantermek, illemhe-

lyek, folyosók, udvar, 

konyha, szertárak tisz-

tasága 



 61 

12.7.1. A pedagógiai ellenőrzés színterei 

Tanórához és szabadidős 

tevékenységhez kapcso-

lódó 

Iskolán kívüli tevékeny-

ségek és kapcsolatrend-

szerek 

Minőségfejlesztés 
Pedagógiai attitűdök, 

módszerek, eljárások 
Egyéb 

- óralátogatás különböző 

céllal (pályakezdő, új kol-

léga, tantárgygondozás, 

aktivitásmérés) 

- dokumentumok ellenőr-

zése (például tanmenet) 

- taneszköz, tankönyv ki-

választása és felhaszná-

lása, gazdaságossága 

- rendezvények, ünnepsé-

gek 

- könyvtár, napközi,  ta-

nulószoba, fakultáció, 

szakkör, korrepetálás, 

verseny 

- tábor 

- kirándulás 

- DÖK 

- közművelődési intézmé-

nyek  

(múzeum, színház, 

könyvtár, levéltár) 

- fogadóórák, szülő érte-

kezletek 

- tanulói szokásrendszer 

- értékelés (osztályzatok 

aránya, szülői tájékozta-

tás) 

- mérések, vizsgálatok 

(tantárgyi, neveltségi 

szintfelmérés, attitűd 

vizsgálat) 

- partneri elégedettség 

mérése 

- belső szabályozók betar-

tásának ellenőrzése 

- szociális érzékenység 

- empátia 

- bánásmód 

- pozitív értékelés 

- gyermekvédelem 

- továbbtanulás 

- beiskolázás 

- ügyeleti rendszer 

- házirend 

- a tanítás nélküli munka-

napok felhasználása 

- továbbképzésen való 

részvétel ellenőrzése 

-az iskolai, kerületi mun-

kaközösségek együttmű-

ködésének szintje 
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12.8. AZ ELLENŐRZÉS FORMÁI 

12.8.1. Beszámoltatás 

A munkaközösség-vezetők részletesen beszámolnak a munkaközösségük által végzett mun-

kájukról. A megbeszélés során önértékelést végez az adott kollega, illetve a többi vezetőségi 

tag reflexiói révén kollektív önértékelés történik. A célkitűzések teljes megvalósítása szem-

pontjából fontos az időarányos teljesítmények értékelése. A munkaközösség-vezetők év végi 

írásos beszámolója átfogóbb önértékelést, illetve a munkaközösség tagjai által végzett munka 

értékelését tartalmazza, fontos és szakszerű segítséget ad az igazgatónak az iskola szakmai 

munkájának értékeléséhez. 

Az osztályfőnöki munkáról évfolyamonként csoportban, valamint valamennyi osztályfőnök 

jelenlétében az osztályfőnöki munkaközösségben számolnak be a kollegák az igazgatónak.  

12.8.2. Óralátogatás, a tanórák ellenőrzése 

Az óralátogatásokat az igazgató, az igazgatóhelyettesek és a munkaközösség-vezetők gyakran 

és céltudatosan végzik. 

Az óralátogatások célja egy megalapozott értékítélet kialakítása. Ezért igénybe vesz-

szük az iskolán kívül a szakértők közreműködését is. A munkaközösség-vezető inkább tanács-

adó, a külső szakember inkább értékelő szerepben van jelen, azonban a két feladatkör nem 

választható szét teljesen. A vizsgálódási szempontokat az éves munkatervben rögzítjük az ok-

tató-nevelő munka adott évre meghatározott célkitűzéseivel összhangban. 

12.8.3. A tanulói produktumok elemzése, vizsgálatok  

Nagyobb horderejű döntések előkészítéseként a pedagógusok munkáját a diákok teljesítmé-

nyén keresztül is vizsgáljuk. Törekszünk folyamatosan megismerni a korszerű mérési módo-

kat, amelyek révén lehetőség nyílhat objektívabb alapokra helyezni értékítéleteinket. A tanu-

lói produktumok elemzése a pedagógiai munka ellenőrzésének igen kiterjedt módja, minde-

nekelőtt az érettségi dolgozatok szolgáltatnak erre lehetőséget, annak ellenére, hogy a leg-

újabb szabályozás szerint az érettségi elnöknek nem feladata a tantárgyankénti szakmai érté-

kelés.  

Az egységes követelmények teljesítésére adott osztályzatok azonban önmagukban is 

kijelölik a tanulói csoport helyét a kortárs csoportok között. A tanári munka megítélésénél 

mindig figyelembe kell venni a belépő szintet és a diákok képességeit. Közvetett módon a 

különböző vizsga és versenydolgozatok igen jelentős forrásai egy iskola munkája megítélésé-

nek. A készségtárgyak produktumainak vizsgálata szintén igen informatív ellenőrzési mód. A 
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körülmények figyelembe vétele ekkor is szükséges, feltételezi az ellenőrzést végző személy 

szakmai tudását és tapasztalatát. 

12.8.4. Megfigyelések 

Elsősorban a tanulói szokásrendszer, az ügyeleti rendszer, a munkafegyelem, a pedagógiai 

attitűdök felülvizsgálatára alkalmazzuk ezt az ellenőrzési módot. Bár ennél a módszernél leg-

inkább kísért a felszínesség, elhamarkodottság, az első benyomások alapján történő ítélkezés 

veszélye, de demokratikus légkörben, sokféle nézőpont figyelembevételével ez a veszély 

csökkenthető.  

12.8.5. . Az iskolai dokumentumok tanulmányozása 

Kevésbé látványos, nagyon időigényes belső ellenőrzési forma, azonban erre is súlyt helye-

zünk, mivel elhanyagolásával az iskola zavartalan működését kockáztatnánk, hiszen a doku-

mentumok: tanmenetek, naplók, anyakönyvek, tanuló–nyilvántartás megfelelő állapota, a ta-

nulói hiányzás gondos vezetése és összesítése feltétlenül szükséges a jó nevelő-oktató mun-

kához.  

Az intézményvezető feladata a tanügyigazgatással kapcsolatos dokumentumokon kí-

vül a gazdálkodással összefüggő adminisztráció ellenőrzése, illetve ellenőriztetése is.  

12.9. AZ ISKOLAI MUNKA ÉRTÉKELÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI 

14.4.1 Az értékelés legyen teljes körű, a szervezet minden résztevékenységére kiterjedő. Ter-

mészetesen az egyes területek értékelésének mélysége, komplexitása nem minden ciklusban 

azonos. Hogy mely területet mikor, milyen időközönként és milyen céllal kívánunk értékelni, 

a tevékenység aktuális fontosságától függ. Az egyes folyamatokkal, állapotokkal, tevékeny-

ségekkel súlypontozva, fontosságuknak megfelelően kell foglalkoznunk. Az értékelésnek ez 

a követelménye maga után vonja az ellenőrzés folyamatosságának, rendszerességének és terv-

szerűségének követelményét. 

12.9.1. Az értékelés valamilyen normához igazodva történjen 

Csak az értékelés tölti be a szerepét, amely objektív előírásokon, szabályozáson, a belső sza-

bályzatokban lefektetett követelményeken alapuló célokhoz viszonyít. A normához igazodás 

követelménye azonban nem vonhat maga után uniformizáló gyakorlatot. Figyelembe kell 

venni, hogy a feladatokat megismerhetetlen személyek hajtják végre pedagógiai önállósággal, 

ami nagy értékek forrása. Az ellenőrzés minden formájának a fenti követelmény tiszteletben 

tartásával kell történnie. 
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12.9.2. Az értékelés legyen  

- tényszerű: Ez a követelmény azt jelenti, hogy valós tényeken alapuljon, amelyeket fontossá-

guknak megfelelően válogatunk össze, és az igazságnak megfelelően csoportosí-

tunk. E követelmény teljesítése azt kívánja meg, hogy az ellenőrzést úgy szervezzük 

meg, hogy megfelelő idő álljon ehhez rendelkezésre, szakértelem és elfogulatlanság 

garantálja a tényszerűséget. El kell kerülnünk az elhamarkodott ítéletalkotást, az 

egyetlen információ vagy lényegtelen körülmények alapján történő általánosítást.  

- nyilvános, azaz az értékelés szempontjai és eredményei minden érintett számára hozzáférhe-

tőek. 

- személyre szóló, azaz konkrét, és figyelembe veszi az értékelt egyén jellemzőit. 

- szakszerű, azaz az értékelés eszközrendszere és módszerei megfelelnek a legszigorúbb peda-

gógiai, mérésmetodikai követelményeknek. 

- ösztönző hatású, azaz a követelményekhez való közelítést szolgálja és megerősítő jellegű 

- folyamatos és kiszámítható 

12.10. AZ ÉRTÉKELÉS FORMÁI 

12.10.1. A Katolikus Pedagógiai Intézet  

 mint a katolikus közoktatás szakmai szolgáltatását ellátó intézmény által végzett mérés, ér-

tékelés (komplex intézményellenőrzés és értékelés) alapján 

 a Katolikus Pedagógiai Intézet szakértői által készített szakértői vélemény 

 az érettségi vizsga eredményei  

 a közoktatási intézmény által készített beszámoló 

 az iskolaszék véleményezése alapján 

12.10.2. Intézményi szintű értékelés 

Az intézményi szinten végzett értékelésnek a következő területekre kell kiterjednie (e szem-

pontok szerint akár rendszerezni is lehet az értékelés területeit a pedagógiai programban): 

- a pedagógiai munka folyamatának és eredményességének értékelésére 

- a tanulói teljesítmények vizsgálatára 

- a pedagógusok munkájának vizsgálatára 

- a vezetői munka értékelésére 

- a közoktatási intézmény egészének értékelése (intézményértékelés) 

- a nevelő és oktató munka feltételeinek alakulására 
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- annak értékelésére, hogy milyen az intézmény képe a helyi társadalom szemében, mennyire 

képes megfelelni a helyi szükségleteknek és elvárásoknak 

12.11. AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI 

12.11.1. A pedagógiai munka értékelése 

A pedagógusok munkájának értékelésekor az alábbi területeket vizsgálhatjuk: 

- a pedagógus felkészültségét 

- a pedagógus felkészülését az adott feladatra (tanításra, nevelési feladatra) 

- a tanítási folyamat irányítását (a tanítást a tanórákon) 

- a nevelőmunkát 

- a nevelő és oktató munka eredményeit 

- a munkafegyelmet 

- a pedagógus tevékenységének, magatartásának összhangját az iskolai értékekkel, célokkal 

- a pedagógus emberi kapcsolatait (tanár – diák, tanár – tanár, tanár – szülő) 

- a vezetésben, a tantestületi képviseletben való részvételt 

12.11.2. A vezetői munka értékelése 

A vezetői munka értékelésének területei lehetnek: 

- a vezetői készségek, képességek 

- az iskolai munka irányítása 

- a vezető munkastílusa 

- a vezető elvárásai az egyes iskolai közösségekkel szemben 

- a vezetés demokratizmusa 

- a munkamegosztás a vezetők között, 

- a belső ellenőrzés, értékelés rendszere 

- az iskolai légkör 

- az iskola menedzselése, a vezető külső kapcsolatai 

 

12.12. AZ ISKOLA ÉRTÉKELÉSÉNEK SZEMPONTJAI 

12.12.1. Az iskola irányítása 

jogszabályok és a (központi és helyi) szabályok betartása 

a vezetés fő feladatai: 

- belső kapcsolatok szervezése az iskolában 
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- döntési folyamatok működése 

- külső kapcsolatok tervszerűsége, rendszere 

- gazdálkodás 

12.12.2. A pedagógiai munka tervezése, minősége 

- pedagógiai program, helyi tanterv elfogadása, módosítása, értékelése 

- célok meghatározása, szükséges eszközök biztosítása 

- pedagógiai innovációk 

12.12.3. Az iskolában dolgozó tanárok minősége  

- szakképzettség 

- továbbképzés 

- módszertani kultúra, innovációk 

- szakmai teljesítmények 

- fluktuáció 

- egyéb feladatok vállalása 

12.12.4. A tanulók tudása, szociális és pszichológiai készségei 

- tantárgytesztek 

- országos mérések 

- versenyek és egyéb szereplések 

- idegen nyelvtudás mérése 

- kommunikációs készségek 

- magatartás és attitűd vizsgálatok 

12.12.5. Az iskola felszereltsége, állapota, klímája 

- tantermek, létszámok 

- taneszközök és egyéb eszközök, segédletek 

- speciális helyiségek és felszereléseik 

- számítástechnika-Internet hozzáférés 

- iskolaklíma 

- szervezettség és kultúra 

12.12.6. Az iskola és a helyi társadalom kapcsolata 

- az iskola image a mikro-és makrokörnyezetben 

- az iskolaválasztás motívumai, elégedettségi mutatók 
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- a következő iskolafokozat visszajelzései 

- segíti-e az iskola az igényelt készségek, képességek fejlesztését, attitűdök, magatartás formá-

lását 

- az iskola a helyi médiában (újság, TV stb.) 

13. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 

13.1. BEVEZETÉS 

Az egészség a fizikai, szellemi, szociális, érzelmi, értelmi, egyéni (szakmai) jólét álla-

pota. Az egész szóból származik. Az egészségmegőrzés (health promotio) olyan aktív folya-

mat, amelynek során az egészségesek növelik az ellenőrzésüket egészségük felett, készek és 

képesek kedvezőbbé tenni, megváltoztatni környezetüket. 

Az egészségnevelés célja az, hogy minden ember rendelkezzék olyan magas szintű 

egészségkultúrával (magatartás, önismeret, öntevékeny nevelés), amely saját maga és ember-

társai testi, szellemi és szociális értelemben vett egészségének megőrzéséhez és az egészség 

visszaállításában történő közreműködéséhez szükséges.  

Életmódunk, életszínvonalunk az elmúlt években gyökeresen megváltozott, szokása-

ink azonban nem követik ezt a változást. Az emberek még nem képesek ehhez a változáshoz 

alkalmazkodni, mert életvitelükben még nem készültek fel arra, hogy a fejlődés nyújtotta le-

hetőségekkel ésszerűen éljenek. Ezért szükséges, hogy ebbe a munkába az oktatás is intenzí-

ven bekapcsolódjon, mert ezen ismeretek elsajátítása nagymértékben elősegíti az egészséges 

fejlődést, egy új nemzedék testi, lelki egészségének megőrzését.  

Az egészség megvédéséhez, megismeréséhez és esetleg visszaszerzéséhez megfelelő 

ismeret megszerzésére és helyes egészségvédő magatartás kialakítására van szükség. Különö-

sen a betegségek megelőzésére (prevenció) való törekvés az elsődleges.  

A gyermekek alkotják a társadalom azon csoportját, akik leginkább védelemre szorul-

nak. Egy új, egészséges generáció felnövekedése elképzelhetetlen a hatékony egészségügyi 

megelőzés és az egészséges életmódra nevelés nélkül.  

Társadalmunk egyik alapvető gondját ma az életminőség romlása, az indokolatlan ha-

lálozások számának rohamos növekedése okozza. Megállapítható, hogy a leggyakoribb halál-

okok rizikótényezői között az egészségtelen életmód, az egészségre káros emberi magatartá-

sok szerepelnek.  

A probléma megoldását az emberi viselkedés alakításában kell keresnünk, azokban az 

ismeretekben, értékekben, attitűdökben, amelyek a cselekvést előkészítik, a viselkedést meg-

határozzák. 
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A korábbi állásponttal szemben az egészség nem a betegség hiányát jelenti, hanem egy 

perceptív, aktív viszonyt az életminőség fejlesztése érdekében.  

Az egészségfejlesztés a személyi és szociális fejlődési program egyik kulcseleme, 

ezért kitüntetett helye van az iskolai nevelés folyamatában.  

Az egészséges életmód elemeit képező attitűdök már nagyon korán, a kisgyermekkorban szer-

veződnek, majd a személyiségfejlődés során további strukturálódást követően sajátos belső 

értéket alkotnak. Az attitűd-alakításban alapvető szerep jut a családnak, különösen a szülők-

nek. A mai átlag család nem mindig tud eleget tenni, vagy gyakran nem fordít elég gondot 

egészségfejlesztési feladatának ellátására, ezért az ilyen esetekben megnövekedik a nevelési 

intézmények szerepe. A nevelési intézmények a társadalom szempontjából lényeges és fontos 

feladatokra szocializálják a fiatalokat. Feladatai közül nagyon jelentőssé vált az egészségfej-

lesztő funkció. Ennek az összetett feladatnak a jelenlegi iskolai gyakorlat csak kevésbé tud 

eleget tenni, különösen a kompenzáció vonatkozásában. 

Kívánatos, hogy az egészségfejlesztés holisztikus szemlélete az alapelvnek megfelelően ne 

csak az egészségnevelési ismeretek oktatásában, egy-egy elszigetelt egészségügyi program 

vagy valamilyen kampány formájában jelenjen meg, hanem az egész oktató-nevelő munkát 

hassa át. 

13.2. ALAPELVEK, CÉLOK: 

 Segítse a tanulókat abban, hogy fejlődésük során személyiségközpontú, rugalmas és prob-

lémaérzékeny, önálló, aktív, felelősségteljes személyiségekké alakuljanak. 

 Reális önismerettel, pályaismerettel, hatékony kommunikációs készséggel, tanulástechniká-

val, helyes egészségi és higiénés magatartással, valamint alapfokú elsősegély nyújtási isme-

retekkel rendelkezzenek a tanulók. 

 Motiválja a tanulókat az egészséges életmódnak a kialakításában és szinten tartásában. 

  Az életről, az emberről és környezetéről, valamint ezek kölcsönhatásairól holisztikus szem-

lélet kialakítása annak érdekében, hogy a tanulók tudják az életet és az egészséget értékként 

tisztelni. 

 A tanuló járuljon hozzá saját egészségi magatartásának kifejlesztéséhez, a saját és mások 

egészsége iránti felelősségvállalás kialakításához.  

 Készítse fel a tanulókat a stressz-hatások feldolgozására. 

 Az egészséges életmód megalapozása, folyamatos fejlesztése, testi, lelki, szociális harmó-

nia egységének megvalósítása. 

 Az egészséges életmódra nevelés épüljön be a tanuló egész napos foglalkozásába. 
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 Végső cél, hogy a tanuló megértse a saját egészségvédelmének jelentőségét, és rendelkezzék 

azokkal a szükséges ismeretekkel, jártasságokkal, amelyekkel környezetét, egészségi fel-

tételeinek javítását, az egyes emberek, valamint a közösség egészségének a védelmét cse-

lekvően megteremti. 

13.3. KÖVETELMÉNYEK: 

A tanuló legyen képes: 

 elfogadni az egészséget az élet alapvető értékeként 

 a saját egészségkultúrájának folyamatos fejlesztésére, esetleges egészségkárosító magatartá-

sának elvetésére, az egészségmegőrző magatartás tudatos vállalására és gyakorlására. 

 meghatározni az egészség-kulturáltság fogalmát. 

 jellemezni az egészséget, mint dinamikus, változó egyensúlyi állapot. 

 megfogalmazni az összefüggést az egészségkultúra egyes elemei és az egészséges életmód 

között.  

 felbecsülni a saját és mások egészségével kapcsolatos szükségleteket és érdekeket. 

 alkalmazni az egészséges életvitellel kapcsolatos ismereteit. 

 az életet, mint értéket tisztelni. 

 az emberi problémák iránti érzékenységre. 

 a saját és mások érdekében helyes higiénés magatartást tanúsítani. 

13.4. TERÜLETEI: 

13.4.1. Egészségmegőrzés a helyes életmód kialakításával: 

 mozgás, rendszeres testedzés, játéklehetőség 

 táplálkozási szokások kialakítása egészségünk érdekében 

 öltözködés 

 higiénia, tisztálkodás 

 egészségkárosító szenvedélyek (alkohol, dohányzás, drog) megelőzése a tanórai és a tanórán 

kívüli nevelésben 

 ésszerű napirend kialakítása 

 a lelki egészség megőrzéséhez szükséges ismeretek, stresszkezelési módszerek elsajátítása 

13.4.2. Szűrővizsgálatok: (fogászat, gerinc, szemészet stb.) 

A tanulók az iskola szervezésében a jogszabályokban előírt szűrővizsgálatokon részt vesz-

nek. 
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13.5. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS SZÍNTEREI: 

13.5.1. Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

Példamutató iskolai hatás: 

 termek, folyosók, udvar, kollégiumi szobák megfelelő kialakítása (személyi és környezeti 

higiéniára nevelés) 

 pedagógusok, dolgozók példamutatása 

 ösztönzés az egészséges életmód napi gyakorlattá tételében (egészséges és rendszeres test-

mozgásra nevelés, a mozgás örömszerző funkciója, évszaknak megfelelő öltözék) 

 az iskola által biztosított étkeztetés étrendjére való odafigyelés (étrend összeállításában való 

részvétel, egészséges, korszerű táplálkozásra nevelés, asztali higiénia kialakítása, élelmiszer-

színezékek és tartósítószerek megismertetése, magyar termékek használata) 

 az iskolai büfében a tanulók egészséges táplálkozását segítő élelmiszerek árusítása 

 iskolai médiumok „egészség” rovatai (iskolaújság, iskolarádió) 

13.5.2. Kötelező tanórai keretben végzett egészségnevelés: 

 tantárgyakba beépített egészségnevelés (osztályfőnöki óra, testnevelés óra, biológia óra, ház-

tartástan óra, egészségtan modul)  

 „egészségnapok”, „világnapok” 

 egészség fenntartását hátrányosan befolyásoló tényezők, elsősegélynyújtás (baleset-megelő-

zés, betegségek elkerülése, gyógyulásba vetett hit) 

 szexuális nevelés 

13.5.3. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek: 

 egészségnevelési akciók (Jonson &Jonson program) 

 előadások, kiállítások, termékbemutatók 

 rendszeres iskolai programok (sportversenyek, kulturális programok) 

 rendszeres, egészséges környezetben végzett túrák, kirándulások 

 rendszeres véradás 

13.6. MINDENNAPI TESTEDZÉS MEGVALÓSÍTÁSA: 

 mindennapos testnevelési órákon 

 szervezett úszásoktatásban való részvétellel, gyógytestnevelésben való részvétellel 

 napközis, tanulószobai foglalkozásokba beillesztve, pontos terv szerint 
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 szabadidőben rendszeres sportfoglalkozások keretében 

 táncoktatás révén 

 egy-egy sportágnak, sportegyesületeknek az iskolában helyet adva (pl.: kosárlabda, kardví-

vás, röplabda, step aerobic, ping-pong, sakk, flortball, labdarúgás), biztosítva a tanulók szer-

vezett sportolási részvételét 

 iskolai sportkör működtetésével 

 sportversenyek lebonyolításával 

Az iskola sportköre bekapcsolódik - lehetősége szerint - a katolikus iskolák Diák Sportszö-

vetségének, a KIDS-nek munkájába. A diáksport révén diákjaink bekapcsolódnak a különféle 

versenyekbe: a Diák Sportszövetség által kiírt városi, megyei, országos versenyekbe, a diák-

olimpiába, a KIDS-versenyekbe, a különféle iskolai kupa-küzdelmekbe. 

13.7. AZ ELSŐ-SEGÉLYNYÚJTÁSI ALAPISMERETEK ELSAJÁTÍTÁSÁ-

VAL KAPCSOLATOS ISKOLAI TERV 

5-10. osztályosok részére Vöröskeresztes szakkört szervezünk. A szakkör tagjai lehetőség 

szerint elsősegélynyújtásból tanulmányi versenyen is részt vesznek, ill. kiselőadásokat tarta-

nak diáktársaiknak osztályfőnöki óra keretében.  

A helyi tantervben rögzített módon a 12. évfolyamon a biológia-egészségtan tantárgy kereté-

ben tanítunk első-segélynyújtási alapismereteket minden tanuló részére. 

Évente egy alkalommal egészségnapot szervezünk, aminek keretében a tanulók elsősegély-

nyújtással kapcsolatos ismereteiket bővítik meghívott előadók segítségével.  

13.8. EGÉSZSÉGNEVELÉSÜNKET SEGÍTŐ HASZNOS MÓDSZEREK: 

 játékok 

 közösségépítés 

 programok 

 művészetek 

 pályázatok 
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13.9. AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSÁBAN RÉSZTVEVŐK: 

Belső résztvevők:  

 pedagógusok 

 hitoktatók 

 osztályfőnökök 

 kollégiumi nevelők 

 iskolaorvos 

 védőnő  

Külső partnerek:  

 Gyermekjóléti Szolgálat 

 Családsegítő szervezetek 

 Nevelési Tanácsadó  

 szakrendelők 
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13.10. AZ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK PROGRAMJA 

FELSŐ TAGOZAT, NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 

V. osztály 

TÉMA                                      ÓRA                               FELELŐS 

 

- A baktériumok és az ember 1 Előadó 

- A száj higiéniája 

           (fogápolás) 

1 Dentálhygiénikus 

 

- A bőr higiéniája 

- (tisztálkodás, ruházat tisz-

tántartása, egészséges öltöz-

ködés) 

1 Előadó 

- Fertőző betegségek  

    (terjedése, típusai, 

     megelőzés, higiénia) 

1 Előadó 

- Egészséges életmód, egész-

séges táplálkozás 

- (vitaminok, főzelék, torna) 

1 Osztályfőnök 

 

VI. osztály 

 

- " Tökéletes mosolyt ké-

rünk!" 

(Szabályozni-vagy nem - 

avagy a fogszabályozás gyöt-

relmei és fontossága) 

1 Dentálhygiénikus 

Fogorvos 

- Nagy lányok és kis fiúk 

1. Forradalmi változások az 

osztályközösségben. El-

lentétes nemű társak 

iránti érdeklődés. 

2. Nagy lány lettem! 

Serdülőkori biológiai változá-

sok és problémák, higiénia 

1-2 Védőnő 

Hitoktató 
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3. "Azt a bizonyos filmet, 

könyvet szeretném 

látni!" 

Miért nem olvashatok és néz-

hetek meg bármit? 

 

VII. osztály 

 

- A serdülés testi-lelki megje-

lenési formái. 

- Fiú-lány barátság 

(füzet) 

- Hogy nézek ki ? 

  Serdülőkori bőr- és hajprob-

lémák, megoldások, testápo-

lás 

1 

 

 

 

 

1 

Osztályfőnök 

Hitoktató 

 

 

 

Előadó 

- Ital és cigaretta 

1. Próbáljuk ki!? 

2. Apa is és anya is…. 

 

2 Előadó 

- Elsősegélynyújtási alapis-

meretek 

1 Biológia tanár 

- Betegápolási alapismeretek 1 Előadó 

- Ember és környezete- lakás, 

kollégium higiénia 

1 Előadó 

 

VIII. osztály 

 

- DISCO-ba akarok menni! 

1. Egészségügyi veszélyek: 

- Szórakozzunk, de hogyan? 

- Az alkohol káros hatásai 

(Csak alkohollal lehet szóra-

kozni?) 

1 

 

 

 

 

 

Osztályfőnök 

Előadó 
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- A szabadidő csapdái 

2. Mit olvassak, nézzek? 

-   Kultúrát kedvelő és szerető 

emberré nevelés. (színház, 

mozi, kiállítás)  

1 

 

IX. osztály 

 

Egészséges, boldog ember 

akarok lenni! 

1 Osztályfőnök 

Ép testben, ép lélek 

Értékes ember vagyok 

(önismeret, önmegvalósítás, 

önmagunk elfogadása) 

2 Védőnő 

Hitoktató 

 

X. osztály 

 

Párkapcsolatok-diákszerelem 

(füzet) 

A keresztény szexuáletika 

1 Osztályfőnök 

Hitoktató 

 

„Állítsátok meg a világot, ki 

akarok szállni!” 

- Elhagytak! 

               Szüleim 

               Barátom 

               Szerelmem 

 

1 Osztályfőnök 

Hitoktató 

Nekem semmi sem sikerül, és 

engem senki sem szeret! 

(lelki válságok feldolgozása, 

túlélési stratégiák) 

1 Hitoktató 

Pszichés megbetegedések 

Szorongásbetegségek 

1 Védőnő 

Hitoktató 
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Étkezési rendellenességek 

 

XI. osztály 

 

- Humánegészségügyi ismere-

tek 

- Nemi úton terjedő betegsé-

gek 

- Természetes családtervezés 

1 Biológia tanár 

- Élethivatások- felismerés és 

készülés 

1 Osztályfőnök 

Hitoktató 

 

XII. osztály 

 

„….és akkor szembe jött az 

ÉLET” 

Felnőttként a társadalomban 

Milyen keresztény felnőtt le-

szek? 

1 Osztályfőnök 

Feleség és anya- férj és apa 

leszek 

- Otthonteremtés 

- Életvitel 

- Csecsemőápolási alapisme-

retek 

2 Előadó  

Védőnő 

 

NÉGYOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 

 

IX. osztály 

Higiénia 

- bőr és haj 

- száj-, fogápolás 

- testápolás 

- lányok és fiúk higiéniája 

 

1 

1 

1 

1 

Előadó  

Osztályfőnök 

Fogorvos 
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Szenvedélybetegségek a tár-

sadalomban és a családban 

- alkohol 

- dohányzás 

- drogfogyasztás stb. 

1 

 

 

1 

Osztályfőnök 

Előadó  

 

- DISCO-ba akarok menni! 

1. Egészségügyi veszélyek: 

- Szórakozzunk, de hogyan? 

- Az alkohol káros hatásai 

(Csak alkohollal lehet szóra-

kozni?) 

- A szabadidő csapdái 

2. Mit olvassak, nézzek? 

-  Kultúrát kedvelő és szerető 

emberré nevelés. (színház, 

mozi, kiállítás)  

1 

 

 

 

 

 

1 

Előadó  

Osztályfőnök 

 

X. osztály 

Párkapcsolatok-diákszerelem 

(füzet) 

A keresztény szexuáletika 

1 Osztályfőnök 

Hitoktató 

 

„Állítsátok meg a világot, ki 

akarok szállni!” 

- Elhagytak! 

               Szüleim 

               Barátom 

               Szerelmem 

 

1 Osztályfőnök 

Hitoktató 

Nekem semmi sem sikerül, és 

engem senki sem szeret! 

(lelki válságok feldolgozása, 

túlélési stratégiák) 

1 Hitoktató 

Pszichés megbetegedések 1 Védőnő 
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Szorongásbetegségek 

Étkezési rendellenességek 

Hitoktató 

 

XI. osztály 

Elsősegélynyújtási ismeretek 

Elsősegélynyújtó láda ismer-

tetése 

1 Előadó  

 

 

XII. osztály 

„….és akkor szembe jött az 

ÉLET” 

Felnőttként a társadalomban 

Milyen keresztény felnőtt le-

szek? 

1 Osztályfőnök 

Feleség és anya- férj és apa 

leszek 

- Otthonteremtés 

- Életvitel 

- Csecsemőápolási alapisme-

retek 

2 Előadó  

Védőnő 
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14. KÖRNYEZETI NEVELÉS 

14.1. ALAPELVEK  

A teremtett világnak, mint létező értéknek a tisztelete és megőrzése. Ismeretei alapján 

elvárható, hogy a gyermek egyre biztosabban igazodjék el közvetlen, majd távolabbi környe-

zetében, a közvetlenül, majd közvetetten megismerhető természeti folyamatok, történések kö-

rében. Továbbra sem törekszünk azonban az elvont tudományos fogalmak meghatározására, 

definíciószerű megtanítására. Ebben az életkori szakaszban a természettudományos gondolko-

dáshoz szükséges képességeket kell megalapoznunk. Kívánatos, hogy a gyermek a környezet-

védelmi képzés folyamatában találkozzék az értelmes, összefüggésekre épülő tanulás eljárása-

ival, gyakorolhassa azokat egyénileg és társaival együttműködve is. Legyen módja kielégíteni 

egyéni érdeklődését, illetve szerezhessen örömteli megismerési, tanulási élményeket. A lehe-

tőségekhez képest segítsen a tantárgy az iskolán kívül szerzett ismeretek feldolgozásában is. 

 

A felsőbb évfolyamon tanuló gyermek természettudományos gondolkodását jobbára 

még a szemléletes képi tartalmak jellemzik, de ebben az életkori szakaszban már megalapo-

zódnak annak absztrakt kategóriái is. Ugyanakkor a valóságos természeti folyamatok, össze-

függések, törvényszerűségek megértéséhez szükséges térbeli és időbeli elvonatkoztatás képes-

sége egyre árnyaltabb és biztosabb képzetek kialakítását teszi lehetővé. Az elemi természettu-

dományos nevelés fontos feladata tehát a konkretizálásra és általánosításra építve az elvonat-

koztatás képességének alapozása, az egyszerű absztrakt fogalmak, ítéletek és következtetések 

használatának megtanítása.  

14.2. CÉLOK 

A tanulók képessé váljanak a természet jelenségeinek elemi szintű értelmezésére. A tantárgy 

vizsgálódásának középpontjában ezért nem az egyes természettudományok alaptételei, hanem 

az élő és élettelen természet konkrét valósága, a jelenségek, a táj és a környezet áll. A megis-

merés ebből következőleg komplex.  

Az iskolai környezeti nevelésünknek az lenne a célja, hogy a gyerekekkel megismertessük és 

megszerettessük az élő környezetünket. Kialakuljon bennük a felelősségérzet a bioszféra jövő-

jéért. Fontos tanítványaink környezeti erkölcsének, társadalmi, természeti felelősségének a 

megalapozása. A gyerekek alakuló értéktudatának, együttműködési képességének, életviteli 
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szokásainak, a személyes és közös felelősségtudatának a formálása. Szeretnénk, hogy az isko-

lánkból kikerülő gyerekek szeressék a környezetüket, és felelősséget érezzenek a jövőjükért. 

14.3. KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI  

14.3.1. Minden tanulót egyformán érintő elemek: 

14.3.2. Példamutató iskolai környezet  

 A tantermekben, folyosókon környezeti neveléssel, környezetvédelemmel kapcsolatos 

tablókat helyezünk el. A biológia teremben élősarkot alakítunk ki. 

 Minél hatékonyabban szeretnénk az anyag- és energiatakarékos iskolaműködtetést 

megvalósítani. 

 A pedagógusok és iskolai dolgozók példamutatása. 

 Kerékpáros és gyalogos közlekedésre ösztönözzük tanulóinkat.   

 Szelektív hulladékgyűjtésben is igyekszünk jó példát mutatni. A tantermekben külön 

szemetes kosárba válogatjuk a papírhulladékot. Kihelyezünk gyűjtődobozokat a száraz 

elemek gyűjtésére. 

 Az iskolaújságban és rádióban „zöld rovatokat” szerkesztünk. 

14.3.3. Kötelező tanórai keretben végzett környezeti nevelés 

A természettudományos tantárgyak tanításakor a témakörhöz kapcsolódó környezetvédelem 

problémáit megbeszéljük. 

 A kémia tantárgyból a szervetlen kémia fejezetben bemutatjuk a savas eső, az ózon-

lyuk, a globális felmelegedés problémáit. 

 Biológiából az ökológia témakörben bemutathatjuk az anyag körforgalmát, és azt, ho-

gyan borulhat fel az egyensúly az emberi beavatkozás során. Konkrét példákon ke-

resztül érzékeltetjük a veszély tényleges nagyságát: pl. az esőerdők kivágása miatt a 

szén-dioxid mennyisége növekszik, mely az üvegházhatáshoz vezet.  

 Az osztályfőnöki órákon a tanmenetben szerepelnek a környezeti nevelés témái. 

 Tavasz végén Hernádpetriben egy erdei iskola kialakítását és elindítását tervezzük, 

mely jó lehetőség lenne a természet közvetlen megfigyelésére, a természetszeretet ki-

alakítására. 

14.3.4. A tanulókat különböző mértékben érintő, tanórán kívüli elemek 
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 Környezetvédelmi szakembereket hívunk meg, hogy előadásokat tartsanak, és a témá-

val kapcsolatos kiállításokat szervezünk. 

 Rendszeres természetjáró túrák megszervezését tervezzük. 

 Megtartjuk a madarak és fák napját. 

 A környezetünk védelmének jeles napjait megünnepeljük. 

 Ellátogatunk a vadasparkba, a botanikus kertekbe, nemzeti parkokba a tanulmányi ki-

rándulás keretében, Nyíregyházán pedig a szennyvíztisztítóba és vegyi üzemekbe.                   

14.4. KÖRNYEZETI NEVELÉSÜNKET SZOLGÁLÓ MÓDSZEREK 

A környezeti nevelés szempontjából is jelentősége van az élményalapú, tevékenységalapú mód-

szerek minél sokoldalúbb alkalmazásának. 

 játékok (szituációs, drámajáték, memóriafejlesztő) 

 riport (kérdőíves felmérés) 

 terepgyakorlati módszerek (terepgyakorlat, terepkészítés, célzott megfigyelések, mé-

rések, táborok, iskolakert, „iskolazöldítés”) 

 aktív, kreatív munka (természetvédelmi munkák, madárvédelmi feladatok, szelektív 

hulladékgyűjtés, rend és tisztasági verseny, pályázatok, versenyek, kiállítás rendezése, 

újság készítése, kutatómunka) 

 művészetek (vizuális művészetek a környezeti nevelésben, irodalmi alkotások, zene-

művészet, népművészet, etikai érzékenység és élmény fejlesztése) 

14.5. A KÖRNYEZETI NEVELÉSBEN RÉSZTVEVŐK 

14.5.1. Belső résztvevők:  

osztályfőnökök, szaktanárok    

14.5.2. Külső résztvevők: 

Előadók, környezetvédők, erdészek, meteorológusok, művészek, intézmények 

15. AZ ISKOLA KAPCSOLATRENDSZERE, EGYÜTTMŰKÖDÉS A 

PARTNEREKKEL 
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15.1. AZ ISKOLAI ÉS KOLLÉGIUMI PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉ-

NEK FORMÁI, TOVÁBBFEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művé-

szeti Iskola részben egységes egészként, részben önálló intézményegységeire: a gimnáziumi, 

általános iskolai, óvodai, zeneiskolai, és kollégiumi tantestületre, illetve nevelőtestületre tago-

zódva működik. 

Ennek okai a szerkezeti felépítés és a működés helyi viszonyok által létrejött sajátosságai, va-

lamint az alapító-fenntartó azon szándéka, hogy egyes feladatokat az intézmény egységes 

egészként, más feladatokat viszont intézményegységenként pedagógiailag önállóan oldjon 

meg. 

Az intézmény egységes tantestülete fogadja el az intézmény Szervezeti Működési Szabályzatát, 

Munkaügyi Szabályzatát.  

Egységesen vesz részt az alakuló, nyitó, záró és nevelési értekezleteken. 

Az iskolai munkamegbeszéléseken alapvetően a gimnáziumi, általános iskolai tantestület, a 

kollégiumi munkamegbeszéléseken a kollégiumi tantestület vesz részt. Mivel azonban az éves 

munkatervben szereplő ünnepségek, szabadidős programok megvalósítása közösen történik, az 

ezekkel kapcsolatos megbeszélésekre elsősorban iskolai keretben kerül sor, az iskolai megbe-

széléseken a kollégiumi nevelőtestület is képviseltesse magát. Ha az adott program felelősei 

között kollégiumi nevelőtanár is van, jelenléte természetesen elvárható. Az általános iskolai, 

gimnáziumi és kollégiumi tantestület, illetve nevelőtestület külön illetékes az általános iskolai, 

gimnáziumi, illetve a kollégiumi házirend elfogadásában, a diákönkormányzat munkatervének 

véleményezésében, a tanulók iskolai, illetve kollégiumi fegyelmi, illetve kártérítési ügyeiben 

való döntésben. (Felnőtt dolgozók fegyelmi ügyében vegyes összetételű bizottság is létrehoz-

ható.) 

Az óvoda és az alapfokú művészeti iskola nevelőtestülete külön munkamegbeszéléseket tart. 

Kívánatos, hogy a négy résztantestület rendszeres és tartalmas pedagógiai kapcsolatot tartson 

fenn egymással. Pl.: az osztályfőnök évente néhány alkalommal látogassa meg az osztályába 

járó kollégista diákjait, a kollégiumi nevelőtanár legalább félévenként keresse meg a csoport-

jába tartozó tanulók osztályfőnökét pedagógiai tapasztalataik kicserélése szempontjából. 

Mind az iskolában, mind a kollégiumban kapott dicséretek, figyelmeztetések, fegyelmi bünte-

tések kerüljenek be a diákok ellenőrzőjébe. Fegyelmi büntetés (iskolai, illetve kollégiumi igaz-

gatói megrovás, szigorú megrovás, kollégiumi nevelőtestületi figyelmeztetés, más osztályba, 
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illetve csoportba történő áthelyezés, kizárás) esetén az osztályfőnök, illetve a csoportvezető 

külön is tájékoztassák egymást. 

Az alsó tagozatos nevelők és az óvodapedagógusok esetenként látogatást tesznek a másik in-

tézményegységben. 
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15.2. KÜLSŐ KAPCSOLATOK 

15.2.1. A külső kapcsolatok hatása a nevelőmunkára 

Iskolánk katolikus és specifikus identitásának megőrzése, erősítése és hatékony képviselete 

posztmodern társadalmunkban csak a szűkebb és tágabb környezetünkkel való sokoldalú kap-

csolattartás révén valósítható meg. E konfrontáció mindig magában rejti a külvilág negatív ha-

tásának némi kockázatát, azonban csak ennek révén válhatnak tanítványaink képessé arra, hogy 

korunk kihívásaira személyesen megélt keresztény választ adjanak. Minél erősebb iskolánk (ka-

tolikus és specifikus) identitása, annál bátrabban vállalhatjuk ezt a kockázatot. 

Ennek a kényes folyamatnak az irányítása, amelyben a kihívások a jót és a rosszat egyaránt 

erősíthetik, nagy körültekintést, bölcsességet igényel. Az iskolát körülvevő környezet sokféle-

képpen igényli az egyházi iskolának a jelenlétét, ugyanakkor sok vonatkozásban segítségére 

lehet a katolikus iskolának feladatai megoldásában. 

Ezek a megállapítások természetesen másféleképpen igazak a különböző jellegű kapcsolatok 

vonatkozásában. 

15.2.2. Külső kapcsolataink 

15.2.2.1. Hivatalos kapcsolatok 

Az iskola hivatalos, a törvényekben és az SZMSZ-ben meghatározott kapcsolatot tart a fenn-

tartó egyházmegyei püspökséggel, plébániával, a MKPK Iskolabizottságával és a Katolikus Pe-

dagógiai Szervező és Továbbképző Intézettel, egyes részfeladatok megoldása során a megyei 

önkormányzat oktatási bizottságával, illetve tapasztalatcsere céljából a helyi önkormányzat is-

kolaügyekkel foglalkozó irodájával. 

Az előírt hivatali kapcsolatokon túl az iskola a fenntartó püspökben olyan személyt tisz-

tel, akiben annak a hitbeli és erkölcsi tanításnak a személyes képviselőjét látja, amelyre nevelési 

elveit alapozza. Fontosnak tartja az élő kapcsolat ápolását személye és az iskola nevelői, dol-

gozói, neveltjei között, ezért számít gyakori jelenlétére, kéri útmutatásait. 

15.2.2.2. A szülőkkel való kapcsolattartás 

Az iskola kapcsolatrendszerében sajátos helyet foglalnak el a szülők, akiket meg akar nyerni az 

iskola nevelési céljainak, ugyanakkor elvárásaik, az iskolával való alkotó együttműködésük so-

rán a szülők is hatással lehetnek az iskola konkrét nevelési céljainak formálódására, megvaló-

sításuk módjainak alakulására. Az iskola - az ez irányú igényeknek elébe menve - segítséget 

nyújt a szülőknek a nevelési és lelki problémák keresztény elvek alapján történő megoldásában, 
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keresi azokat a formákat, amelyekben ez a segítségnyújtás megvalósulhat. (Pedagógusok vagy 

más szakemberek előadássorozata, kiscsoportos vagy személyes beszélgetés stb.) 

Kéri és elfogadja a szülők tevőleges segítségét nevelési szempontból fontos programja-

inak megvalósításában: családi napok, karitatív munka szervezése, lebonyolítása, ellenőrzése, 

pályaválasztási délutánok tartása, vendégek meghívása, "hagyományos" SZMK-s szervező-

munkák. Iskolánk személyes, bizalomteljes kapcsolat kialakulását elősegítő találkozásokat 

szervez a szülőkkel, amelyek megalapozzák az együttmunkálkodást. 

Objektíven és szeretettel a szülők elé tárja a gyermekükkel kapcsolatos problémákat, 

szükség szerint tanácsot ad a tanuló megítélésére, további irányítására, nevelésére vonatkozóan. 

Tisztelettel és szeretettel fogadja a szülők kritikai észrevételeit, és elfogulatlanul megvizsgálja 

igazságtartalmukat, törekszik az esetleges hibák kijavítására. A szülői szervezetek törvényben 

előírt véleményezési jogát tiszteletben tartja. 

Az osztályok szülői értekezletét az osztályfőnök tartja. Az iskola tanévenként legalább két szü-

lői értekezletet tart. Ezen túl a felmerülő problémák megoldása céljából az igazgató, az osztály-

főnök vagy a szülői munkaközösség elnöke rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze. Össze-

vont szülői értekezletet az igazgató hívhat össze. 

Az iskola valamennyi pedagógusa tanévenként – az igazgató által kijelölt időpontban – két al-

kalommal tart fogadóórát. A fogadóórák időtartama legalább 90 perc. Ezen kívül minden peda-

gógus kéthetente egy tanítási óra időtartamban a szülők rendelkezésére áll. Ennek időpontjáról 

a szülők a digitális naplóban, illetve az iskola főépületének aulájában kapnak tájékoztatást. 

Amennyiben a szülő, gondviselő a fogadóórán kívüli időpontokban kíván konzultálni gyermeke 

tanárával, akkor erre – a rendkívüli eseteket leszámítva – telefonon történő időpont-egyeztetés 

után kerülhet sor. 

Az intézmény vezetői, a szaktanárok és az osztályfőnökök a digitális napló vezetésével tesznek 

eleget tájékoztatási kötelezettségüknek. A szülővel való kapcsolatfelvétel telefonon vagy a di-

gitális napló révén küldött elektronikus levéllel történhet. 

Az osztályfőnök a digitális naplóba tett bejegyzés, a digitális napló üzenetküldő funkciójával 

vagy elektronikus levél útján értesíti a szülőket a tanuló gyenge vagy hanyatló tanulmányi ered-

ménye, vagy súlyos fegyelmi vétsége esetén. Az osztályfőnök a digitális napló útján tájékoz-

tatja a szülőket a fogadóórák, a szülői értekezletek időpontjáról és más fontos eseményekről 

lehetőleg egy héttel, de legalább öt nappal az esemény előtt. 

15.2.2.3. A diákok tájékoztatása 
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A pedagógus a diák tudásának értékelése céljából adott osztályzatokat az értékelés elkészültét 

követő következő tanítási órán, szóbeli feleletnél azonnal köteles ismertetni a tanulóval. Az 

osztályzatok számbavétele naplóellenőrzéskor történik. Témazáró dolgozatok megírásának idő-

pontjáról az osztályt (csoportot) legalább egy héttel a kijelölt időpont előtt tájékoztatni kell.  

A tanulót értesíteni kell a személyével kapcsolatos büntető és jutalmazó intézkedésekről. Min-

den diákot megillet a jog, hogy a személyét érintő kérdésekről, döntésekről tájékoztatást kapjon 

osztályfőnökétől, szaktanárától vagy a döntés hozójától. A diákközösséget érintő döntéseket 

iskolagyűlésen, igazgatói hirdetésben vagy kifüggesztett hirdetés formájában kell a diákság tu-

domására hozni. 

Bármelyik diákunknak lehetősége van arra, hogy a titkáriban elhelyezett gyűjtőládába aláírá-

sával ellátott kérdéseit, felvetéseit, javaslatait elhelyezze, ezekre 30 napon belül választ kap-

jon arra illetékes személytől.  

Az igazgató és a nevelőtestület szükség szerinti gyakorisággal iskolagyűlésen tart kapcsolatot 

a diákokkal. Az iskolagyűlésen részt vesznek az iskola tanárai is a beosztás szerint. 

15.2.2.4. Az egyházközséggel való kapcsolattartás 

A katolikus iskola természetes környezetét adja az egyházközség, amely lelkiségével, a rá jel-

lemző karizmákkal meghatározó befolyással van az iskolára. A diákok nagy százaléka vallási-

lag az adott közegben nőtt fel. Az ő és szüleik révén az egyházközség sajátos érdekeltsége ala-

kul ki a katolikus iskola kifogástalan erkölcsi és szakmai minőségében. Az iskola, mint tovább-

tanulási célpont jelenik meg, illetve felerősödik az érdeklődés az iskola, mint szellemi és kul-

turális központ iránt. 

Az iskola szívesen várja és fogadja az egyházközséghez tartozó gyermekeket, folyama-

tos tájékoztatást ad munkájáról, illetve arra törekszik, hogy az egyházközség és az iskola kap-

csolata az egymás életében, rendezvényein való alkotó részvétel révén elmélyüljön. Ez irányú 

törekvései bizonyos mértékig kiterjednek a vonzáskörzetébe tartozó valamennyi egyházköz-

ségre, elsősorban egyházmegyéjében, melynek papságával intenzív kapcsolatot tart fenn, 

igénybe véve segítségüket, betekintést nyújtva számukra belső életébe, kritikus észrevételeiket 

is igényelve. 

Az iskola gondot fordít arra, hogy megismertesse munkáját a vonzáskörzetébe tartozó 

plébániák híveivel, a potenciális szülőkkel és tanulókkal. Ennek érdekében úgynevezett legáci-

ókat (kiküldetéseket) szervez. 

15.2.2.5. Öregdiák Baráti Kör 
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Iskolánk egykori tanulóiban, az "öregdiákokban" tanulóink nevelési céljaink megvalósulását 

szemlélhetik, olyan életpéldákat ismerhetnek meg, amelyek egészséges büszkeséggel töltik el 

őket, erősítve önazonosság tudatukat, erkölcsi tartásukat, szolgálatra, küzdelemre való képes-

ségüket. Ezért iskolánk a hajdani diákokkal közösen szervezi az öregdiákkört, amelynek frissen 

végzett diákjaink azonnal tagjai lehetnek, örömest helyt adva találkozóiknak, előadóként hívja 

meg őket a diákokkal való találkozókra. 

15.2.2.6. Kapcsolattartás más egyházi iskolákkal 

A más egyházi iskolákkal való kapcsolattartás révén iskolánk mintát, tapasztalatokat, a jobb 

önmegismerést szolgáló összehasonlítási alapot nyer, intézményi és személyes, emberi kapcso-

latokban gyarapszik. (A régió egyházi iskoláival évenként más-más helyszínen rendezett talál-

kozások az ökumené szellemét is erősítik.)  

15.2.2.7. Önkormányzati iskolákkal való kapcsolattartás 

A közvetlen környezet, városunk önkormányzati iskoláival intézményünk - okosan válogatva - 

alkalmi kapcsolatokat ápol: sport- és szellemi vetélkedőkön, seregszemléken való találkozás, 

más iskolák által meghirdetett versenyeken való részvétel, más iskolák meghívása. 

15.2.2.8. Kapcsolattartás különböző társadalmi szervezetekkel 

Iskolánk megfelelő mérlegelés után tartós és folyamatos kapcsolatok kiépítésére törekszik több 

társadalmi szervezettel, amelyeknek tagjai külső előadókként segítik nevelő-oktató munkáját 

(Caritas, KÉSZ, TIT), illetve az életbe való kilépés lehetőségét, nevelési céljaink szolgálatában 

álló programjaink színterét jelenthetik: segítő akciók a Caritasban a szociális érzékenység ki-

alakítása céljából, a keresztény eszmei alapon működő városi ifjúsági mozgalmakban való te-

vékenység, előadások hallgatása a KÉSZ-ben az értelmiségi tudat és szerepvállalási készség 

ébresztése és a közéletiségre nevelés érdekében. A KÉSZ városi szervezetének ifjúsági tagozata 

intézményünkben része a városi csoportnak, ugyanakkor saját ifjúsági programja is van.  

15.2.2.9. Felsőoktatási intézmények, általános iskolák 

Iskolánk egyik megalapozó bázisa akar lenni a katolikus értelmiség kinevelésének, ezért tovább 

bővíti kapcsolatait az egyházi felsőoktatási intézményekkel. Részint tájékoztatást kér a tovább-

tanulási lehetőségekről és esélyekről, másrészt szívesen biztosít gyakorlási lehetőséget és szak-

vezető tanárokat a pedagógusképző intézményekben végző, vallásilag elkötelezett hallgatók-

nak. (PPKE BTK, tanító és tanárképző főiskolák). Szorgalmazza megfelelő tehetségű növen-
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dékeinek egyházi felsőoktatási intézményben való továbbtanulását. A másik oldalon súlyt he-

lyez az általános iskolák körében végzendő beiskolázási tevékenységre is, az iskolánk által kí-

nált lehetőségeknek és nevelési eszményeknek a megismertetésére is. 

15.2.2.10. Tömegkommunikációs eszközök 

A kapcsolatok rendszerében sajátos helyet foglal el a kapcsolattartás a tömegkommunikációs 

eszközökkel: sajtó, rádió, tv. E megnyilvánulási lehetőségek elősegítik az iskolája értékeit kép-

viselni tudó, megfelelő önazonosság tudattal rendelkező diák nevelését. Az iskolának mint szel-

lemi műhelynek híradással kell lennie szellemi produktumairól, formáló tevékenységéről. 
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III. AZ ISKOLA HELYI TANTERVE  

1. ALAPELVEK, TANTÁRGYI PREFERENCIÁK, KÉPZÉSI KÍNÁ-

LAT 

Intézményünk általános iskolai, négyosztályos, illetve nyolcosztályos gimnáziumi képzést foly-

tató nevelési-oktatási intézmény 4x2 általános iskolai alsó tagozatos, 4x1 általános iskolai felső 

tagozatos, 4x2 párhuzamos osztályból álló négyosztályos, 8x1 osztályból álló nyolcosztályos 

képzési formával, 8 alsós és 4, felmenő rendszerben 8 felsős napközis csoporttal, diákotthonnal.  

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján az általános iskolai és gimnáziumi nevelési–ok-

tatási célok vállalása mellett célul tűzte ki a tanulók vallásos és hazafias szellemben erkölcsös 

polgárrá való nevelését, az átlagosnál magasabb általános műveltség, legalább egy idegen 

nyelvben nagyobb jártasság biztosítását. Az emelt szintű nyelvi csoportokban az adott idegen 

nyelvekben, biológia-kémia, matematika – informatika, felmenő rendszerben matematika-fi-

zika emelt szintű csoportban e területeken magasabb szintű tudás megszerzéséhez segíti a ta-

nulókat.   

Az iskola profilját az idegen nyelvek (angol és német), a matematika és az informatika, 

matematika-fizika, biológia és kémia emelt szintű oktatása határozza meg. 

2. A TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK REND-

SZERE KIFUTÓ RENDSZERBEN: A 2003-AS NAT-RA ÉPÜLŐ 

HELYI TANTERV, AZ „APÁCZAI”-RA ÉPÜLŐ HELYI TAN-

TERV SZERINT  

2.1. A 2003-AS NAT-RA ÉPÜLŐ HELYI TANTERV, AZ „APÁCZAI”-

RA ÉPÜLŐ HELYI TANTERV SZERINTI OKTATÁSI PREFEREN-

CIÁK 

 

Az 1. idegen nyelv oktatása 
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Általános iskola alsó tagozatán 2. osztálytól választható tantárgyként tanítjuk az idegen nyelvet 

(angol, német). Mind az általános iskola felső tagozatán, mind a nyolc-, mind a négyosztályos 

képzési formában oktatjuk az 1. idegen nyelvet (angolt vagy németet). A tanulók számára a 9-

12. évfolyamon a heti 5 órás emelt szintű képzés a kötelező, de választható tárgyként emelt 

szintű érettségire és felvételi vizsgára való felkészítésben részesülhetnek (heti 2 órában, +2 óra 

nyelvvizsga-előkészítés).  

A matematika oktatása  

A nyolcosztályos képzési formában emelt szinten oktatjuk a matematikát 5-8. évfolyamig, il-

letve a 9. és 10. évfolyamon a tanuló választása alapján. A tanulók a 11., 12. osztályban válasz-

tanak a kerettantervi alapóraszámban való matematikaképzés, illetve a heti 3 órában történő 

emelt szintű érettségire és felvételi vizsgára való képzéssel bővített, azaz 7 órás matematikaok-

tatás között. 

Az informatika oktatása 

Az emelt szintű képzés követelményének a következőképpen felel meg a tantárgy oktatása: a 

négyosztályos képzési formában beiskolázott osztály matematika – informatika csoportjában: 

A tanulók a 9. évfolyamon az összes többi tanulóhoz hasonlóan a kerettantervi 2 órában tanulják 

az informatikát. (A kerettanterv szerint itt véget ér az informatika oktatása.) 

A 10. évfolyamon bármely más csoportban oktatott tanulóhoz hasonlóan felvehetik a 2 órás 

tanórán kívüli foglalkozás keretében tartott informatikát, majd a 11.,12. osztályban választhat-

ják a választható tárgyak köréből a 3 órás informatika emelt szintű csoportot az 1 órás kiegészítő 

foglalkozással együtt.     

A kötelező óraszámokon belüli szabadon tervezhető óraszámokat és a nem kötelező óraszámo-

kat jelentős arányban e célok megvalósítására fordítjuk, illetve a tanórán kívüli foglalkozások 

között is jelentős helyet foglalnak el a matematika, az informatika, biológia, kémia és a nyelvi 

foglalkozások.  

Az emelt szintű oktatás keretében a 9., 10. osztályban az alaptantervi két órán kívül további két 

szakköri keretből választható órában tanítjuk mind a biológiát, mind a kémiát. 



 91 

Ugyanakkor a gimnázium általános célkitűzését is szem előtt tartjuk: a továbbtanulásra 

való felkészítést, amit a 11., 12. évfolyamon emelt szintű érettségire és felvételire való felké-

szítő képzés révén lehet megvalósítani. A kiemelkedő képességű tanulókkal tehetséggondozás, 

a lemaradókkal felzárkóztatás keretében foglalkozunk.  

Szükségesnek tartjuk a latin és francia nyelv oktatásának a megőrzését. A négyosztályos kép-

zési formában 2. idegen nyelvként angol, német, francia, latin vagy eszperantó nyelv választ-

ható. 

Testnevelés:  

2012-2013-as tanévtől kezdődően felmenő rendszerben az 1., 5. és 9. évfolyamon bevezettük a 

mindennapos testnevelést (heti 5 óra). 
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2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv 

Általános iskola felső tagozat 

 5. a 6. a 7. a 8. a összesen 

Hittan 2 m 2m 2m 2m 8 

Oszt. fői. 1m 1m 1m 1m 4 

Magyar irodalom 

Magyar nyelv 

 

5m  

(3i+2ny) 

4m 

(2i+2ny) 

4m 

(2i+2ny) 

4m 

(2i+2ny) 

17 

(9i+8ny) 

Matematika 3m 3m  3m 3m 12 

Történelem  2m 2m 2m 2m 8 

Idegen nyelv I. angol 3,5m 5m E 5m E 4m 17,5 

Természet ism. 2m 1,5m   3,5 

Fizika   2m 2m 4 

Kémia   1,5m 2m 3,5 

Biológia   1,5m 2m 3,5 

Földrajz   1,5m 1,5m 3 

Ének-zene 1m 1m 1m 1m 4 

Tánc és dráma 0,5m    0,5 

Vizuális kultúra, ebből VIII. 

évf. 0,5 óra 

Mozgókép és médiaismeret 

1,5m 1,5m 1m 1,5m 5,5 

Testnevelés 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 10(+ISK+tömegsp.) 

Informatika (1**) 0,5m 1m 1m 2,5(+1**) 

Gyakorlati foglalkozás 2m 1,5 m   3,5 

Összesen: 23 

+ 2 hittan 

23,5 

+ 2 hittan 

28 

+ 2 hittan 

28 

+ 2 hittan 

                102 

                  +8 hittan 

Kötelező óra 22,5 22,5 25 25 95 

Nem kötelező 3  3 3,5 3,5 13 

Tanulói óraszám 25,5 25,5 30 30 111 
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2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv 

8 osztályos gimnázium 

 

 V.  5. b VI.   6. b VII.   7. b VIII. 8.b összesen 

Hittan 2 m 2m 2m 2m 8 

Oszt. fői. 1m 1m 1m 1m 4 

Magyar irodalom 

Magyar nyelv 

 

5m  E 

(3i+2ny) 

4m 

(2i+2ny) 

4m 

(2i+2ny) 

4m 

(2i+2ny) 

17 

(9i+8ny) 

Matematika 5m E 5m E 4,5m 4m 18,5(+1**) 

Történelem  2m 2m 2m 2m 8 

Idegen nyelv I. 3,5m 5m E 5m E 4m 17,5 

Természet ism. 2m 1,5m   3,5 

Fizika   2m 2m 4 

Kémia   1,5m 2m 3,5 

Biológia   1,5m 2m 3,5 

Földrajz   1,5m 1,5m 3 

Ének-zene 1m 1m 1m 1m 4 

Tánc és dráma 0,5m    0,5 

Vizuális kultúra, ebből VIII. 

évf. 0,5 óra 

Mozgókép és médiaismeret 

1,5m 1,5m 1m 1,5m 5,5 

Testnevelés 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 10(+ISK+tömegsp.) 

Informatika (1**) 0,5m 1m 1m 2,5(+1**) 

Gyakorlati foglalkozás 2m 1,5 m   3,5 

Összesen: 26,5 

+ 2 hittan 

25,5 

+ 2 hittan 

28,5 

+ 2 hittan 

28,5 

+ 2 hittan 

                107 

                  +8 hittan 

Kötelező óra 22,5 22,5 25 25 95 

Nem kötelező 3  3 3,5 3,5 13 

Tanulói óraszám 28,5 27,5 30,5 30,5 113 
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ÓRATERV 

2003-as NAT-ra épülő helyi tanterv 

 IX. X. XI. XII. Összesen 

Hittan 2 m 2 m 2m 3m (+2** vK) 9(+2**) 

Oszt. fői. 1 m 1m 1m 1m 4 

Társ.ismeret    1m 1 

Magyar iro-

dalom  

Magyar 

nyelv  

 (ebből V. 

évf. 0,5 

Tánc és 

dráma) 

4 m (+1** kg v ) 

(+1**hikorr. v) 

(3 i + 1ny) 

4m (+1** kg v 

) 

(3 i + 1ny) 

4m /6vE 

(3 i + 1ny) 

5m /7vE 

(4i +1ny) 

17/21(+2**) 

Történelem 

(ebből XII. 

évfolyamon 

0,5 

társ.ism.) 

2m (+1** kg v ) 2m (+1** kg v 

) 

3m/5vE(3+2) 4m/6vE(4+2) 11/15(+2**) 

Idegen 

nyelv I. 

5mE/7vE (5+2**) 5m E/7vE  

(5+2**) 

5mE/7vE 

(5+2**) 

5mE/7vE 

(5+2**) 

20/28(20+8**) 

Idegen 

nyelv II. 

3m  2,5m         3m  3m (+1**vK)       11,5(+1**) 

Matematika 3m/5vE(3+2**) 

(+1**korr. v) 

3m/5vE(3+2**

) 

3m/7vE(3+2+2**

) 

4m/7vE(4+2+1**

) 

13/17(13+4**)/24(13+4+7**) 

Fizika  2m 2m/5vE 

(2+2+1**) 

2m/5vE 

(2+2+1**) 

6/12(6+4+2**) 

Kémia 2m/4vE(2+2**)  2m/4vE(2+2**

) 

 4vE(2+2**) 3vE(2+1**) 4/15(4+4+7**) 

Biológia 1,5m/4vE(1,5+2,5**

) 

2m/4vE(2+2**

) 

2m/4vE(2+2**) (1**vK) 

3vE(2+1**) 

5,5/5,5(+4,5**)/15(5,5+2+7,5*

*) 

Földrajz 1,5m 2m (1**vK)  3.,5(+1**) 

Ének-zene 1m 1m 1m (2**vK) 3(+2**) 

Tánc és 

dráma 

0,5m     0,5 

Vizuális 

kultúra(XI-

ben 0,5 óra 

1m 1m 1m  3 
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Mozgókép 

és méd.ism.)  

XI. v. 

XII.o.Műv.tör

ténet 

   0,5m  (2**vK) 0,5(+2**) 

Testnevelés 2,5m 2,5m 2,5m 2,5m 10(+ISK+tömegsp.) 

Informatika 2m (3**) 4vE(2+2**) 4vE(2+2**) 2/13(2+4+7**) 

Összesen: 

 

30,5  

+ 2 hittan 

30 

+ 2 hittan 

28 

+ 2 hittan 

28 

+ 3 hittan 

116,5 

+9hittan 

Kötelező 

óraszám 

27,5 27,5 30 lenne, 28 30 lenne, 28 115/111 

Nem köte-

lező 

3 3 * * * 

Szakkör 1/2/4 1/2/4 * * * 

Tanulói óra-

szám 

* * * * * 

m=mindenki számára kötelező, kg=kiegészítő tagozat, v=választható, K=középszintű felké-

szítés 

Óraterv 1-4. osztály 

„Apáczai” alapján készített helyi tanterv 

Tantárgyak 
Heti óraszámok évfolyamonként 

1. o. 2. o. 3. o. 4. o. összes: 

Hittan 2 2 2 2 8 

Magyar nyelv 

Magyar irodalom 

8,5 

(1.félév 

5i+4ny, 

2.félév 

4i+4ny) 

8,5 

(1.félév 

5i+4ny, 

2.félév 

4i+4ny) 

8 

 4i+4ny 

7 

(1.félév 

4i+3ny, 

2.félév 

5i+2ny) 

32 

Élő idegen nyelv - 2 2 2 6 

Matematika 

4,5 

(1.félév 4ó, 

2.félév 5ó) 

4,5 

(1.félév 

4ó, 

2.félév 5ó) 

4 4 17 
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Környezetismeret 1 1 

1,5 

(1.félév 2ó, 

2.félév 1ó) 

2 5,5 

Ének-zene 1+2** 1+2** 1+2** 1,5+1,5** 4,5+7,5** 

Rajz és vizuális 

kultúra 
1 1 1 

1,5 

(1.félév 1ó, 

2.félév 2ó) 

4,5 

Informatika - 

0,5 

(1.félév 

0ó, 

2.félév 1ó) 

0,5 

(1.félév 0ó, 

2.félév 1ó) 

0,5 

(1.félév 1ó, 

2.félév 0ó) 

1,5 

Technika és életvi-

tel 
1 1 1 1 4 

Testnevelés 3 3 3 3 12 

      

Összesen: 
20+2 hit-

tan 

22,5+2 

hittan 
22+2 hittan 

22,5+2 hit-

tan 
 

Kötelező óraszám 20 20 20 22,5  

Nem kötelező óra-

szám 
 2,5    

Szakkör (tanórán 

kívüli fogl.) 

(Differenciált mate-

matika, diff. ma-

gyar irodalom, diff. 

magyar nyelv, diff. 

testnevelés, diff. 

természetismeret, 

diff. életvitel és 

gyakorlat) 

+2 +2 +2 +2  

Tanulói óraszám 22 24,5 24 24,5  

**= szakkör 
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2.2 AZ ÉRTÉKELÉS MÓDJA AZ EGYES TANTÁRGYAKBÓL 

Az osztályfőnöki és a művészetek tantárgyakat kivéve a tanulók évközi teljesítményét 1-5-ig 

érdemjegyekkel osztályozzuk, és félévkor, valamint év végén 1-5-ig osztályzattal minősítjük. 

Az osztályfőnöki tantárgyat nem osztályozzuk, a művészetek modult megfelelt vagy jól megfe-

lelt minősítéssel értékeljük. Alsó tagozaton a tanulói teljesítményt 2. osztály 1 félévig szövege-

sen értékeljük, 2. osztály év végétől hagyományos osztályozást használunk. Kivéve az infor-

matikát és az idegen nyelvet. Informatikából 2-6. osztályban, idegen nyelvből 2. osztály első 

félévében a tanulói jelenlétet „részt vett” minősítéssel értékeljük. 

A magyar irodalom és magyar nyelvtan tantárgyat külön osztályozzuk. 

Az emelt szintű csoportban tanulók osztályzatát az emelt szint tantervi programjában rögzített 

követelmények szerint kell megállapítani. A választható tantárgyak közül az informatikát is 

osztályozzuk. A helyileg – illetve a fogyatékosság típusa szerint – illetékes Tanulási Képességet 

Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, ill. Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményé-

ben foglaltaknak megfelelően az érintett tanulók igazgatói határozat alapján mentességet kap-

hatnak valamely tantárgy vagy tantárgyrész értékelése alól. A pedagógusok esetükben a szóbeli 

számonkérést preferálják, ill. többletidőt biztosítanak számukra. 

3. A 2013/14-ES TANÉVTŐL FELMENŐ RENDSZERBEN: AZ 

51/2012 (XII. 21.) EMMI RENDELET MELLÉKLETEIBEN 

KIADOTT KERETTANTERVEK ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT HE-

LYI TANTERV 

3.1. A KERETTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ÓRASZÁM FE-

LETTI KÖTELEZŐ ÉS NEM KÖTELEZŐ FOGLALKOZÁSOK 

3.1.1. Óraterv az 1-4. évfolyamon 

Az alsó tagozaton a kerttanterv által meghatározott óraszám felett a szabadon tervezhető óra-

keret terhére 1-4. évfolyamon az ének-zene emelt szintű oktatás megvalósítása céljából 1-1 

tanóra látogatása kötelező. A 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet 7. § (3) b) pontja szerinti 

minimális óraszám az 51/2012 (XII. 21.) EMMI rendelet 2.§ (7) alapján a 1 énekkari foglal-

kozással bővül.  
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Az 1., 3. és a 4. évfolyamon ugyancsak a szabadon tervezhető órakeret terhére 1-1 magyar 

irodalom órával növekszik a tantárgy kötelező óraszáma. A 4. évfolyamon ugyancsak a szaba-

don tervezhető órakeret terhére 1-gyel több matematika óra látogatandó. A 2. és 3. évfolyamon 

a szabadon tervezhető órakeret terhére 1-1 idegen nyelv (angol/német) látogatása kötelező. A 

megtanítandó és elsajátítandó tananyag a tantárgyi tantervek tartalmazzák. 

A választható tanítási órákat a tanulók szabadon választják.  

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyújtott tel-

jesítménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén emelt szinten. 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 1–4. évfolyam 

Tantárgyak 1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf. 

Magyar irodalom 4 4 3 3 

Magyar nyelv    3 3 3 3 

Idegen nyelvek       2 

Matematika 4 4 4 4 

Hittan 1 1 1 1 

Környezetismeret 1 1 1 1 

Ének-zene 2 2 2 2 

Vizuális kultúra 2 2 2 2 

Technika, életvitel és gyakorlat 1 1 1 1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Szabadon tervezhető órakeret 2 2 3 3 

Magyar irodalom (szabadon tervezhető órakeretből) 1   1 1 

Matematika (szabadon választható órakeretből)       1 

Idegen nyelvek (szabadon választható órakeretből)   1 1   

Ének-zene (szabadon tervezhető órakeretből) 1 1 1 1 

Rendelkezésre álló órakeret 25 25 25 27 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a szerint)  1 1 1 1 

Informatika (választható tanítási óra)       1 

Játékos nyelvóra (angol/német) (választható tanítási óra)   1 1   

          

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 

25+1 

H 

26+1 

H 

26+1 

H 

28+1 

H 

  



 99 

3.1.2. Óraterv az általános iskola 5-8. évfolyamán 

Az általános iskola felső tagozatán a kerttanterv által meghatározott óraszám felett a szabadon 

tervezhető órakeret terhére 5-8. évfolyamon az idegen nyelvet (angol/német) emelt szinten, 5 

órában tanítjuk a 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet 7. § (3) a) pontja alapján. Ezek kötelező 

óráknak minősülnek. A 6. és 8. évfolyamon a matematika óraszáma, a 7. évfolyamon a ma-

gyar nyelv és irodalom óraszáma 1-1 órával több, ezek látogatása kötelező. 

A választható tanítási órákat a tanulók szabadon választják. 

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyújtott tel-

jesítménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén emelt szinten. 

 

 

Óraterv a helyi tantervhez – 5–8. évfolyam (általános) 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 

Magyar irodalom 2 2 2 2 

Magyar nyelv 2 2 1 2 

Idegen nyelvek 3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 

Hittan 1 1 1 1 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek 2 2 2 2 

Természetismeret 2 2     

Fizika     2 1 

Kémia     1 2 

Biológia-egészségtan     2 1 

Földrajz     1 2 

Ének-zene 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Informatika   1 1 1 

Technika, életvitel és gyakorlat  1 1 1   

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 

I. Idegen nyelv (szabadon tervezhető órakeret-

ből) 1 1 1 1 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (szabadon 

tervezhető órakeretből) 1 1 1 1 
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Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)   1   1 

Magyar nyelv (szabadon tervezhető órakeret-

ből)     1   

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a szerint)  1 1 1 1 

II. Idegen nyelv (választható tanítási óra)       3 

Informatika (választható tanítási óra) 1       

          

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 

29+1 

H 

28+1 

H 

31+1 

H 

34+1 

H 

 

3.1.3. Óraterv a 9-12. évfolyamon (általános képzés) 

A négyosztályos gimnáziumi formában egyik tanulócsoportunkban a szabadon tervezhető óra-

keret terhére a 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet 7. § (3) a) bekezdése alapján az idegen nyel-

vet (angol/német) emelt szinten, 5 órában tanítjuk Ezek kötelező óráknak minősülnek. A ma-

gyar nyelv és irodalom óraszáma a 9. és 10. évfolyamon, a matematika óraszáma a 9., 10. és 

12., a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek óraszáma 12. évfolyamon a szabadon 

tervezhető órakeret terhére 1-1 órával növekszik.  

A választható tanítási órák közül 11. és 12. évfolyamon a tanuló kötelezően választ 4-4 órát. 

Ezeken kívül 11. és 12. évfolyamon ezek közül még legfeljebb további 4 órát választhat szaba-

don.  

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyújtott tel-

jesítménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén emelt szinten. 

A 9. évfolyamon 35, a 10. évfolyamon 36 kötelező óra a hittan tantárgy óráinak látogatásával 

valósul meg. 

Óraterv a helyi tantervhez – 9-12. évfolyam, gimnázium (általános képzés) 

Tantárgyak 

9. évf. 

10. 

évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Hittan      1   
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Biológia-egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 
2 2     

Ének-zene 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

I. idegen nyelv (szabadon tervezhető órakeretből) 

1 1 2 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (szabadon ter-

vezhető órakeretből) 1 1   

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)     1 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

(szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35* 35* 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 

9.§ 1.a szerint)  2 2 1 2 

Magyar irodalom (kiegészítő) (választható taní-

tási óra) 1 1     

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

(kiegészítő) (választható tanítási óra) 1 1     

Magyar (E) (választható tanítási óra)     2 3 

Magyar (K) (választható tanítási óra)     2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 

(E) (választható tanítási óra) 
    2 2 

Történelem (K) (választható tanítási óra)     2 2 

Földrajz (K) (választható tanítási óra)       1 

Biológia (K) (választható tanítási óra)     1 1 

Kémia (K) (választható tanítási óra)     1 1 

Testnevelés (K) (választható tanítási óra)       1 

Hittan (K) (választható tanítási óra)       1 

Művészettörténet (K) (választható tanítási óra)     2 2 

Ének-zene (K) (választható tanítási óra)       1 

Idegen nyelvek (K / E) (választható tanítási óra)     2 2 
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Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 37+2 H 38+2 H 
39**+1 
H 

39**+2 
H 

* Kötelező még az alábbiakból 4 órát választani a hittanon kívül    

** A kötelező 35-ön felül a fentiekből még legfeljebb 4 órát választhat a diák  

 

3.1.4. Óraterv a 9-12. évfolyamon (matematika-informatika emelt szintű 

képzés) 

A matematika-informatika komplex emelt szintű oktatást 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet 

7. § (3) a) pontja és (4) bekezdése alapján szervezzük meg. A matematikát a szabadon tervez-

hető órakeret felhasználásával heti 5-5-6-6 kötelező órában tanítjuk. Az informatika óraszá-

mát a 9-12. évfolyamon 1-1-1-2 órával növeljük. Az I. idegen nyelv óraszámát a 9. és 10. év-

folyamon 1-1, a11. és 12. évfolyamon 2-2 órával, a történelem, társadalmi és állampolgári is-

meretek óraszámát a 12. évfolyamon heti 1 kötelező órával növeljük.  

A választható tanítási órákat a tanulók szabadon választják. 

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyújtott tel-

jesítménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén emelt szinten. 

Óraterv a helyi tantervhez – 9–12. évfolyam, gimnázium (matematika-informa-

tika) 

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

Magyar irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. Idegen nyelv 3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

(Etika helyett) Hittan     1   

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat        1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 
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Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órake-

retből) 2 2 3 3 

I. Idegen nyelv                       (szabadon 

tervezhető órakeretből) 1 1 2 2 

Informatika                         (szabadon ter-

vezhető órakeretből) 1 1 1 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári 

ismeretek         (szabadon tervezhető óra-

keretből)       1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a szerint)  2 2 1 2 

Matematikai analízis (választható tanítási 

óra)     1 1 

Adatkezelés és algoritmusok (választható 

tanítási óra)     3 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (vá-

lasztható tanítási óra) 1 1     

          

Kötelező és nem kötelező órák - Össze-

sen 36+2 H 37+2 H 39+1 H 38+2 H 

 

3.1.5. Óraterv a 9-12. évfolyamon (matematika-fizika emelt szintű képzés) 

A matematika-fizika komplex emelt szintű oktatást 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet 7. § 

(3) a) pontja és (4) bekezdése alapján a matematikát a szabadon tervezhető órakeret felhaszná-

lásával heti 5-5-6-6 kötelező órában tanítjuk. A fizika óraszámát a 9-12. évfolyamon 1-1-1-2 

órával növeljük. Az I. idegen nyelv óraszámát a 9. és 10. évfolyamon 1-1, a11. és 12. évfolya-

mon 2-2 órával, a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek óraszámát a 12. évfolya-

mon heti 1 kötelező órával növeljük.  

A választható tanítási órákat a tanulók szabadon választják. 

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyújtott tel-

jesítménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén emelt szinten. 

Óraterv a helyi tantervhez – 9–12. évfolyam,gimnázium (matematika-fizika) 

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

Magyar irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 
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I. Idegen nyelv 3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

(Etika helyett) Hittan     1   

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc/ 1       

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika                        (szabadon tervezhető 

órakeretből) 2 2 3 3 

I. Idegen nyelv                       (szabadon tervezhető 

órakeretből) 1 1 2 2 

Fizika                                 (szabadon tervezhető 

órakeretből) 1 1 1 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek         

(szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a NAT 9.§ 

1.a szerint)  2 2 1 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (választható taní-

tási óra) 1 1     

Atomfizika (választható tanítási óra)       1 

Matematikai analízis (választható tanítási óra)     1 1 

          

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 36+2 H 37+2 H 36+1 H 37+2 H 

 

3.1.6. Óraterv a 9-12. évfolyamon (biológia-kémia emelt szintű képzés) 
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A biológia-kémia komplex emelt szintű oktatást 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet 7. § (3) 

b) pontja és (4) bekezdése alapján szervezzük meg. A biológia-egészségtan óraszámát a sza-

badon tervezhető órakeret felhasználásával heti 2-3-4-4 kötelező órában tanítjuk. Az kémia 

óraszámát a 9-12. évfolyamon 1-2-2-2 órával növeljük. Az I. idegen nyelv óraszámát a 9. és 

10. évfolyamon 1-1, a11. és 12. évfolyamon 2-2 órával, a történelem, társadalmi és állampol-

gári ismeretek és a matematika óraszámát a 12. évfolyamon heti 1-1 kötelező órával növeljük.  

A választható tanítási órákat a tanulók szabadon választják. 

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyújtott tel-

jesítménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén emelt szinten. 

Óraterv a helyi tantervhez – 9–12. évfolyam, gimnázium (biológia-kémia) 

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

Magyar irodalom 2 3 3 3 

Magyar nyelv 2 1 1 1 

I. Idegen nyelv 3 3 3 3 

II. Idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 3 3 

Hittan     1   

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek 2 2 3 3 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       

Mozgóképkultúra és médiaismeret       1 

Informatika 1 1     

Technika, életvitel és gyakorlat       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 

Matematika (szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Biológia-egészségtan (szabadon tervezhető 

órakeretből) 2 1 2 2 

Kémia (szabadon tervezhető órakeretből) 1 2 2 2 
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Idegen nyelv (szabadon tervezhető órakeret-

ből) 1 1 2 2 

Történelem, társadalmi és állampolgári isme-

retek (szabadon tervezhető órakeretből)       1 

Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35 

Hittan (nem számít bele az órakeretekbe a 

NAT 9.§ 1.a szerint)  2 2 1 2 

I. Idegen nyelv: Beszédgyakorlat (választható 

tanítási óra) 1 1     

Biológiai gyakorlatok (választható tanítási 

óra) 1       

Kémiai gyakorlatok (választható tanítási óra)     2 2 

          

Kötelező és nem kötelező órák - Összesen 37+2 H 37+2 H 37+1 H 37+2 H 

3.1.7. Óraterv az 5-12. évfolyamon (nyolcosztályos képzés) 

A nyolcosztályos képzési formában az 5-8 évfolyamokon a 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet 

7. § (3) a) pontja alapján a szabadon tervezhető órakeret felhasználásával heti 5 órában tanítjuk, 

az I. idegen nyelv óraszámát 1-1-1-1 órával növeljük. A 9-12. évfolyamon a szabadon tervez-

hető órakeret terhére a 110/2012. (VI. 4) Kormányrendelet 7. § (3) a) bekezdése alapján az 

idegen nyelvet (angol/német) emelt szinten, 5 órában tanítjuk Ezek kötelező óráknak minősül-

nek. A magyar nyelv és irodalom óraszáma a 9. é s10. évfolyamon, a matematika óraszáma a 

9., 10. és 12., a történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek óraszáma 12. évfolyamon a 

szabadon tervezhető órakeret terhére 1-1 órával növekszik.  

A választható tanítási órák közül 11. és 12. évfolyamon a tanuló kötelezően választ 4-4 órát. 

Ezeken kívül 11. és 12. évfolyamon ezek közül még legfeljebb további 4 órát választhat szaba-

don.  

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyújtott tel-

jesítménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén emelt szinten. 

Az a tanuló is nyolcosztályos képzésben vesz részt, aki 9. évfolyamtól a matematika-informa-

tika, matematika-fizika vagy biológia-kémia emelt szintű képzést választja. 
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Óraterv a helyi tantervhez – 5-12. évfolyam, gimnázium 

Tantárgyak 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 

Magyar irodalom 2 2 2 2 2 3 3 3 

Magyar nyelv   2 2 1 2 2 1 1 1 

I. idegen nyelv 3 3 3 3 3 3 3 3 

II. idegen nyelv         3 3 3 3 

Matematika 4 3 3 3 3 3 3 3 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek     2 2 2 2 3 3 

Hittan 1 1 1 1     1   

Latin örökségünk 2 2             

Természetismeret 2 2             

Biológia-egészségtan     2 1   2 2 2 

Fizika     2 1 2 2 2   

Kémia     1 2 2 2     

Földrajz     1 2 2 2     

Ének-zene 1 1 1 1 1 1 1   

Vizuális kultúra 1 1 1 1 1 1 1 1 

Dráma és tánc 1       1       

Mozgóképkultúra és médiais-

meret               1 

Informatika   1 1 1 1 1     

Technika, életvitel és gyakor-

lat  1 1 1         1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 1 1 1 

Szabadon tervezhető órakeret 2 3 3 3 4 4 6 8 

I. idegen nyelv (szabadon ter-

vezhető órakeretből) 1 1 1 1 1 1 2 2 

Matematika (szabadon tervez-

hető órakeretből) 1 2 2 2     1 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek (szaba-

don tervezhető órakeretből)               1 

I. Idegen nyelv: Beszédgya-

korlat (szabadon tervezhető 

órakeretből)     1 1   

Rendelkezésre álló órakeret 28 28 31 31 35 36 35* 35* 

Hittan (nem számít bele az 

órakeretekbe a NAT 9.§ 1.a 

szerint)  1 1 1 1 2 2 1 2 
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I. Idegen nyelv: Beszédgya-

korlat (választható tanítási 

óra) 1 1 1 1       

II. idegen nyelv (választható 

tanítási óra)       3         

Informatika  (választható tanítási 

óra) 1               

Magyar irodalom (kiegészítő) 

(választható tanítási óra) 
        1 1     

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek (kiegé-

szítő) (választható tanítási óra)         1 1     

Magyar helyesírás  (választ-

ható tanítási óra)     1           

Magyar (E) (választható tanítási óra)             2 3 

Magyar (K) (választható tanítási óra)             2 2 

Történelem, társadalmi és ál-

lampolgári ismeretek (E) (vá-

lasztható tanítási óra)             2 2 

Történelem (K) (választható 

tanítási óra)             2 2 

Földrajz (K) (választható taní-

tási óra)               1 

Biológia (K) (választható taní-

tási óra)             1 1 

Kémia (K) (választható taní-

tási óra)             1 1 

Testnevelés (K) (választható 

tanítási óra)               1 

Hittan (K) (választható tanítási 

óra)               1 

Művészettörténet (K) (választ-

ható tanítási óra)             2 2 

Ének-zene (K) (választható ta-

nítási óra)               1 

Idegen nyelvek (E) (választ-

ható tanítási óra)             2 2 

         

Kötelező és nem kötelező órák 

- Összesen 30+1 H 29+1 H 33+1 H 35+1 H 37+2 H 38+2 H 
39**+1 
H 

39**+2 
H 

* Kötelező még az alábbiakból 4 órát választani a hittanon 

kívül       

** A kötelező 35-ön felül a fentiekből még legfeljebb 4 órát választ-

hat a diák      
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4.  A SZÁMONKÉRÉS, BESZÁMOLTATÁS, VIZSGÁZTATÁS, MI-

NŐSÍTÉS, FELSŐBB OSZTÁLYBA LÉPÉS VALAMENNYI TAN-

TERVRE VONATKOZÓAN 

4.1. ALAPELVEK 

Az ellenőrzés - értékelés - osztályozás a pedagógiai tevékenység szerves része, melynek 

jelentős szerepe van a személyiség fejlesztésében: ösztönzést ad, fejleszti a felelősségérzetet és 

önértékelő képességet, önnevelésre késztet. Az objektív, igazságos értékelés - osztályozás elő-

feltétele a világosan megfogalmazott és következetesen érvényesített követelményrendszer. 

Ugyanakkor a tanulót önmaga teljesítményéhez, egyéni képességeihez is viszonyítani kell. Az 

értékelés, osztályozás a tanulókat egyénenként is segíti abban, hogy a tőlük elvárható maximu-

mot nyújtsák. Legyen az értékelés olyan, hogy a gyermek legalább egy területen tökéletesen ki 

tudjon teljesedni, hogy a siker reménye meglegyen benne, s ez által építse a gyerekben rejlő 

értékeket, képességeket. Akár elismerő az értékelés, akár bíráló, legyen a bizalomra építő. Az 

ellenőrzésnek ki kell terjednie az írásbeli házi feladatra, füzetvezetésre is. Bármely tantárgy 

ellenőrzési - értékelési rendszerében a folyamatosság elengedhetetlen követelmény. Az ellen-

őrzés formái tantárgytól, tananyagtól, az oktatási céltól, a tanulók egyéniségétől és számos más 

tényezőtől függően rendkívül változatosak lehetnek. Érvényesíteni kell a szóbeliség primátusát. 

Még a "feladatmegoldós" tárgyakban sem hagyható el a szóbeli ellenőrzés, számonkérés.  

4.2. AZ OSZTÁLYOZÁS SZABÁLYAI 

Az osztályfőnöki tantárgyat kivéve a tanulók évközi teljesítményét 1-5-ig érdemjegyekkel osz-

tályozzuk, és félévkor, valamint év végén 1-5-ig osztályzattal minősítjük. Az osztályfőnöki tan-

tárgyat nem osztályozzuk. (Kifutó rendszerben néhány tantárgyat és modult „megfelelt”, „jól 

megfelelt” minősítéssel értékeljük.) Alsó tagozaton a tanulói teljesítményt 2. osztály 1 félévig 

szövegesen értékeljük, 2. osztály év végétől hagyományos osztályozást használunk. A magyar 

irodalom és magyar nyelv tantárgyat külön osztályozzuk. 

Az emelt szintű csoportban tanulók osztályzatát az emelt szint tantervi programjában 

rögzített követelmények szerint kell megállapítani. A helyileg – illetve a fogyatékosság típusa 

szerint – illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, ill. Pe-

dagógiai Szakszolgálat szakvéleményében foglaltaknak megfelelően az érintett tanulók igazga-

tói határozat alapján mentességet kaphatnak valamely tantárgy vagy tantárgyrész értékelése 
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alól. A pedagógusok esetükben a szakvéleményben javasolt számonkérést preferálják, ill. több-

letidőt biztosítanak számukra. 

A tanulók tantárgyi teljesítményét a tárgyat tanító pedagógus ellenőrzi, értékeli, osztályozza 

teljes jogkörrel és felelősséggel. 

A szorgalmi időben kapott érdemjegyeket a tanuló bejegyzi a tájékoztató füzetbe vagy ellen-

őrző könyvbe. A szülő a bejegyzéseket havonta aláírásával veszi tudomásul. 

A félév és a tanév végén az egyes tantárgyakban elért kiemelkedő teljesítményért a ta-

nuló dicséretet kaphat. Ha a tanulónak a "jeles" osztályzatai mellett legfeljebb 3 "jó" osztályzata 

van (s ennél rosszabb osztályzata nincs), a tantestület általános dicséretét érdemelheti ki. A 

dicséreteket az ellenőrzőben, a törzslapon és bizonyítványban is dokumentálni kell. 

A választható tanítási órákon nyújtott tanulói teljesítményt az alaptantervi órákon nyúj-

tott teljesítménnyel együtt értékeljük. Emelt szintű választási óra esetén emelt szinten. 

 

4.3. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉ-

SÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI, A TANULÓ TELJESÍTMÉ-

NYE ÉRTÉKELÉSÉNEK FORMÁI. 

Az egyes tantárgyi követelményeket a pedagógiai program helyi tantervének mellékleteként 

szereplő tantárgyi tantervek tartalmazzák.  

A fejlesztendő képességek rendszerezve a következők: 

– Megjegyzés, reprodukció: tények, elemi információk megjegyzése, megértése, fogalmak fel-

ismerése, megnevezése és használata, a szaknyelv alkalmazása, a különböző műfajú és ren-

deltetésű szövegek sajátosságainak felismerése, értelmezése, szabályok ismerete és reprodu-

kálása. 

– Egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések megértése, átkódolás, transzformációs képességek  

– Ismeretek és képességek önálló alkalmazása ismert vagy új szituációban,  

– Önálló véleményalkotás, értékelés, a társakkal való együttműködés képessége (kooperáció), 

az önálló ítéletalkotás képességének megléte, a felelősségvállalás attitűdjének kialakítása, ma-

gasabb rendű műveletek – analízis, szintézis (a problémamegoldó, a logikus gondolkodás, az 

ismeretek integrációjának színvonala). 

A tanulók ismereteinek számonkérése a következő formákban történik: 

4.3.1. Szóbeli számonkérés: 
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 év végi szóbeli vizsga (9-11. évfolyamon) 

 szóbeli felelet (Fontosnak tartjuk, hogy életpályájukon a tanulók a magán- és a közélet-

ben egyaránt képesek legyenek igényesen kifejezni gondolataikat. Ezért törekszünk a 

rendszeres szóbeli számonkérésre.) 

 kiselőadás, beszámoló, gyűjtőmunka (Több alkalommal lehetőséget biztosítunk kiselő-

adások tartására, hogy a tanulók képessé váljanak egy-egy téma önálló feldolgozására, a 

lényeges összefüggések kiemelésére, önálló véleményalkotásra.) 

 memoriter (Nem hanyagolható el, hogy az emberi kultúra verbális kincseinek (versek, pró-

zai részletek, nép- és műdal szövegek) szószerinti megtanításával fejlesszük diákjaink szó-

kincsét, emlékezőtehetségét. A nyelvoktatás sajátos módszere idegen nyelvű szövegek 

könyv nélküli megtaníttatása, mely készség szintre emeli az idegen nyelv fordulatainak és 

nyelvtani szerkezeteinek használatát.) 

4.3.2. Írásbeli számonkérés:  

 év végi írásbeli vizsga (9-11. évfolyam)  

 témazáró dolgozat (Az átfogó, teljesítményképes tudás kialakítása és mérése céljából na-

gyobb egységek összefoglalásaként iktatjuk be.) 

 írásbeli felelet (Írásbeli feleletekkel ösztönözzük a rendszeres tanulásra diákjainkat.) 

 házi dolgozat, olvasónapló, pályamunka (A tanulók önállóságának, alkotókészségének 

fejlesztése céljából íratjuk. 

 írásbeli házi feladat, szorgalmi feladat (Az ismeretanyag rögzítésére, begyakoroltatására 

szolgál.) 

4.3.3. Gyakorlati számonkérés 

A gyakorlati számonkérés közismereti tantárgyak közül biológia, kémia, testnevelés, művé-

szetek (ének-zene, rajz), a gyakorlati foglalkozás és az informatika tantárgyak esetén alkalma-

zott. Értékelése az írásbeli számonkérés osztályozási módjával azonosan történik. 

 növényhatározás, mikroszkóphasználat 

 laboreszközök és vegyszerek szakszerű használata a kísérletek során 

 sportteljesítmény, tanulók fizikai állapotának mérése 

 hangközök megállapítása 

 rajzos feladat 

 axonometria, vetületi ábrázolás 
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 műszaki rajz 

 munkadarab, gyűjtőmunka 

 szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbázis kezelés, prezentáció, emelt szinten programo-

zás 

 Gyakorlati foglakozás vagy technika és életvitel tantárgy során a gyakorlati számonkérés a 

különféle technikákkal elkészített produktumok (munkadarabok) értékelését jelenti. 

 A manuális tevékenység értékelésének fő szempontjai: funkciónak megfelel-e, szép-e eszté-

tikus-e, gazdaságos-e és a munkához, munkadarab elkészítéséhez való hozzáállás. 

 A technikai alkotás (munkadarab) a technikai alkotás lépéseit követve készüljön. 

 Gyűjtőmunka, kiselőadás (több, kisebb lélegzetű anyagot értékelhetünk) 

4.3.4. Fizikai képességek felmérése 

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek 

Az időszakos mérések, a folyamatos visszacsatolás célja: 

- az elvégzett munka hatásának mérése 

- az edzettségi szint változásának nyomon követése 

Az egészséggel, terhelhetőséggel összefüggő fittség műszerek nélküli mérésének 

legfőbb faktorai: 

- Mennyiségi mutatók: 

- aerob kapacitás 

- izomerő, erő-állóképesség 

- egyéni vagy társadalmi vonatkozású „életmód-tükör” felvétele 

A fizikai fittség mérésére kifejlesztett motorikus próbarendszer természetes 

mozgásra, ún. „gyermekbarát” tesztekre épül, ezért az egyes próbák helyes technikai 

végrehajtása különösebb előképzettséget nem igényel. 

Az adekvát motorikus próbarendszerek az egészség, terhelhetőség, fittség 

összetevői közül az elsődleges fontosságúakat mérik. 

Az életkori sajátosságok figyelembe vételével iskolánk az alábbi próbarendszereket 

alkalmazza: 

1-4 évfolyamon: Mini Hungarofit 

 1+4 motorikus próba (szükséges eszközök: mérőszalag és stopperóra) 

 aerob állóképesség mérése: Cooper- teszt 

 általános testi erő, erő-állóképesség mérése 
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 helyből távolugrás (a láb dinamikus erejének mérésére) 

 hanyatt fekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességének mérésére) 

 hason fekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességének mérésére) 

 fekvőtámaszban karhajlítás és - nyújtás (a vállövi és a karizmok dinamikus erő 

állóképesség mérésére) 

5-13 évfolyamon 

 1+6 motorikus próba (szükséges eszközök: mérőszalag, stopperóra, és tömött 

 labda) 

 aerob állóképesség mérése: Cooper-teszt 

 általános testi erő, erő-állóképesség mérése 

 helyből távolugrás (a láb dinamikus erejének mérésére) 

 hanyatt fekvésből felülés (a hasizmok erő-állóképességének mérésére) 

 hason fekvésből törzsemelés (a hátizmok erő-állóképességének mérésére) 

 fekvőtámaszban karhajlítás és – nyújtás (a vállövi és a hasizmok dinamikus 

 erejének mérésére) 

 lökés előre az ügyesebb kézzel, tömött labdával (a kar-, a törzs-, a lábizmok 

 együttes dinamikus erejének mérésére) 

A felmérést az Oktatási Minisztérium által kiadott Útmutató a tanulók fizikai állapotának mé-

réséhez című 1999-es kiadvány alapján végzik a testnevelés tantárgyat tanító nevelők. 

 

A felmérés részletes leírását a Pedagógiai Program 1. számú melléklete tartalmazza. 

4.4. A BESZÁMOLTATÁS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁINAK MINŐSÍTÉSE, 

VALAMINT EZEN FORMÁK SZEREPE, SÚLYA A TANULÓK TUDÁ-

SÁNAK ÉRTÉKELÉSÉBEN 

A beszámoltatás különböző formáira adott érdemjegyek különböző súllyal szerepelnek a fél-

évi, illetve az év végi osztályzat megállapításakor. Általános elvnek tekinthető, hogy a téma-

záró, átfogó tudást számon kérő dolgozatokra piros színnel jelzett, duplán számítandó érdem-

jegyet adunk. A kék, zöld, illetve fekete színnel beírt jegyek egyenértékűek. Az eltérő színek 

a tanár számára a diák különböző területeken nyújtott teljesítményeinek áttekintését segítik. A 

különböző pozitív, illetve negatív minősítések (pontok, plusz-mínusz stb.) átváltásának szabá-

lyait az egyes tanárok a tanév elején írásban közlik a tanulókkal. Az év végi osztályzat megál-

lapításakor az első félévben szerzett érdemjegyeket is beszámítjuk.  
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A félévi és év végi osztályzatok megállapításánál a tanuló fenti módon kiszámított átlagát fel-

felé kerekítjük, ha ez az átlag legalább hat tizedre végződik. (pl. 3,6-tól 4-es). Kivéve az 1,6 

tizedes átlag esetét, amikor a tanuló nem kap automatikusan elégséges osztályzatot, hanem csak 

1,7 tizedes átlagtól. A legalább öt tizedet elérő, de hat tizednél kisebb átlagoknál, valamint 1,5-

1,7 tized között  a tanuló továbbhaladásáról a szaktanár (tendencia, a különböző számonkéré-

sekkor adott érdemjegyek, a tanuló igyekezete stb.) dönt.  
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4.5. AZ OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI 

FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI. 

Adhatunk hétvégére és szünetre is házi feladatot a tanuló terhelhetőségét figyelembe véve. 

4.6. MAGATARTÁS 

A példás magatartású tanuló iskolai és iskolán kívüli viselkedése példamutató.  Az is-

kolai házirendet megtartja és másokkal is megtartatja. Az iskolai követelményeket tudatosan 

vállalja, kezdeményező, bekapcsolódik a közösség vezetésének munkájába. Legfeljebb a fe-

gyelmező intézkedések legenyhébb fokozatában részesült. 

A jó magatartású tanuló az iskolai rendszabályokat következetesen betartja. A közösség 

munkájában részt vesz, de nem kezdeményez. A körülötte történő laza viselkedések ellen nem 

mindig lép fel. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival szemben őszinte, tisztelettudó. Magatar-

táskultúrája esetenként kifogásolható. Vigyáz iskolája, közössége vagyonára és jó hírnevére. 

Írásbeli osztályfőnöki intésben vagy annál súlyosabb büntetésben nem részesült.  

A változó magatartású tanuló viselkedésével szemben kifogások merülnek fel. Igyeke-

zete ellenére megismétlődnek kifogásolható cselekedetei. A közösség támasztotta követelmé-

nyeket ingadozva követi, a közösségi munkából csak irányítással és nem szívesen vállal részt. 

Felelősségtudata, szimpátiája a jó és rossz között ingadozó. A közös programokról gyakran 

igazolatlanul távol marad. Tanáraival, társaival szembeni magatartása nem mindig udvarias. 

Indulatait nem mindig képes fékezni. Hangneme kifogásolható. Testnevelés órán 4. alkalommal 

jelent meg tornafelszerelés nélkül, ezért már a 3.  

A rossz magatartású tanuló a házirend szabályait nagyon hiányosan tartja be. Kivonja 

magát a közösségi feladatokból, rossz hatással van a közösségre, munkájuk eredményességét 

is gátolja, rossz példát mutat, bomlasztja a közösséget. Tanáraival, a felnőttekkel és társaival 

szemben nem őszinte, durva, tiszteletlen. Iskolán kívüli magatartása erősen kifogásolható. Is-

kolai vagy iskolán kívüli viselkedéséért a fegyelmi büntetések súlyosabb fokozatában részesült. 

4.7. SZORGALOM 

Példás a tanuló szorgalma, ha munkáját rend, fegyelem, pontosság jellemzi. A tanítási 

órákra képességeihez, körülményeihez mérten akaratát megfeszítve maximálisan és rendszere-

sen felkészül, az órákon aktívan bekapcsolódik az osztály munkájába. Az iskolai tanulmányi 

munkán kívül részt vesz pályázatokon, versenyeken.  



 116 

Jó a tanuló szorgalma, ha az elért átlageredménye képességeinek megfelelő és általában 

szorgalmas munkájának köszönhető, de akaratának különleges megfeszítésére nincs szükség.  

Változó a tanuló szorgalma, ha iskolai és otthoni munkájában csak időnként igyekvő. 

Kötelességét ismételt figyelmeztetés után teljesíti. Időnként nem ír házi feladatot, hiányos fel-

szereléssel jön iskolába. 

Hanyag a tanuló szorgalma, ha képességeihez és körülményeihez mérten keveset tesz 

tanulmányi fejlődése érdekében, kötelességét gyakran elmulasztja, munkájában megbízhatat-

lan. 

4.8. VIZSGAREND, A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYAI, 

ÉV VÉGI ZÁRÓVIZSGA ÉS A TANULMÁNYOKAT LEZÁRÓ 

VIZSGA 

Intézményünkben az alábbi tanulmányok alatti vizsgák vannak: javító vizsga, osztályozó 

vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga, valamint az intézmény sajátos belső rendje szerint a 

9-11. évfolyamon, nyelvi előkészítő évfolyam esetén (kifutó rendszerben) 9-12. évfolyamon 

tanév végén tett záróvizsga. 

A javító, osztályozó, különbözeti és pótló vizsgák rendjét, letételének szükségességét, megszer-

vezésének módját a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64-72. § -ai szabályozzák. 

Az év végi záróvizsgák rendjét, letételének módját a szakmai munkaközösségek az igazgatóval 

egyeztetve határozzák meg. 

Az érettségi és év végi vizsgára a tanulókat az iskola készíti fel. A többi típusban az iskola 

útmutatást ad. Az érettségi vizsga idejét a Vizsgaszabályzat rögzíti. Az osztályozó és különbö-

zeti vizsgák idejét, rendjét az igazgató határozza meg. 

4.8.1. Javító vizsga 

Az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, augusztus 15 – augusztus 31. közötti idő-

szakban letehető vizsga. Ha a tanuló a tanév végén – legfeljebb 3 tantárgyból - elégtelen osz-

tályzatot kapott, vagy az osztályozó vizsgáról, különbözeti vizsgáról számára felróható okból 

elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról engedély nélkül távozik, javító vizsgát tehet. Bizottság 

előtti vizsga. 

A javító vizsga tartalma, követelményei megegyeznek az adott tantárgyból a Pedagógiai Prog-

ram részét képező helyi tanterv adott évfolyamra vonatkozó ismeretanyagával, fejlesztési kö-

vetelményeivel. 
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4.8.2. Osztályozóvizsga 

Az évfolyam teljes anyagából vagy egyes tárgyakból letehető iskolai vizsga, melyre magánta-

nulók, hiányzásuk miatt nem osztályozható tanulók, valamely tantárgyból egyéni felkészülést 

folytató, a Talentumok Tehetséggondozó Program I. körében mentorálásban részesülő tanulók, 

idegen nyelvből vagy informatikából előrehozott érettségit tenni kívánók jelentkezhetnek. Több 

évfolyam anyagából összevont vizsga is tehető. Ez esetben minden évfolyamot külön osztály-

zattal kell lezárni. Bizottság előtti vizsga. 

Az osztályozóvizsga tartalma, követelményei megegyeznek az adott tantárgyból a Pedagógiai 

Program részét képező helyi tanterv adott évfolyamra vonatkozó ismeretanyagával, fejlesztési 

követelményeivel. 

4.8.3. Különbözeti vizsga 

Az igazgató írja elő más iskolából, évfolyamról vagy iskolaszerkezeti típusból érkezett tanu-

lóknak a tanrendek (tananyagok) összevetése után. Bizottság előtti vizsga.  

A különbözeti vizsga tartalma, követelményei megegyeznek az adott tantárgyból a Pedagógiai 

Program részét képező helyi tanterv adott évfolyamra vonatkozó ismeretanyagával, fejlesztési 

követelményeivel. 

4.8.4. Pótló vizsga 

Ha a tanuló neki fel nem róható okból a vizsgáról elkésik, távol marad vagy a megkezdett vizs-

gáról távozik, mielőtt a válaszadást befejezné, akkor az igazgató hozzájárulásával pótló vizsgát 

tehet, ha ennek feltételei megteremthetők. 

 

A pótló vizsga tartalma, követelményei megegyeznek az adott tantárgyból a Pedagógiai 

Program részét képező helyi tanterv adott évfolyamra vonatkozó ismeretanyagával, fejlesztési 

követelményeivel. 

4.8.5. A javító, osztályozó-, különbözeti vizsga (ezeket pótló vizsga) vizsga-

részei, időtartama 

5-8. évfolyam: 

Tantárgy Írásbeli Időtartam Szóbeli Időtartam Gyakor-

lati 

Időtartam 

Magyar nyelv X 45 p X max. 10 p   



 118 

Magyar irodalom X 45 p X max. 10 p.   

Történelem X 45 p X max. 10 p   

Hittan   X max. 10 p   

Idegen nyelv (angol/né-

met) 

X 45 p X max. 10 p   

Matematika X 45 p Elégtelen 

írásbeli ese-

tén X 

max.10 p   

Fizika X 45 p X max.10 p   

Kémia X 45 p X max.10 p   

Biológia (kimenő rend-

szerben) 

X 45 p     

Biológia-egészségtan 

(felmenő rendszerben) 

X 45 p X max.10 p   

Természetismeret X 45 p X max. 10 p   

Földrajz X 45 p X max.10 p   

Ének-zene X 45 p X max.10 p   

Vizuális kultúra X 45 p X max.10 p   

Testnevelés és sport  45 p X max.10 p X max. 10p 

Gyakorlati foglalkozás 

(kimenő rendszerben) 

X 45p X max. 10p   

Technika, életvitel és 

gyakorlat (felmenő 

rendszerben) 

X 45 p X max. 10 p   

Latin örökségünk (fel-

menő rendszerben) 

X 45 p X max. 10 p   

Informatika   X max. 10p. X max. 45 p 

 

9-12/13. évfolyam: 

Tantárgy Írás-

beli 

Időtartam Szóbeli Időtartam Gyakor-

lati 

Időtartam 

Magyar nyelv X 45p  X max. 10 p   
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Magyar irodalom X 45 p X max. 10 p.   

Történelem X 45-60 p X max. 15 p   

Hittan   X max. 15 p   

1. idegen nyelv (an-

gol/német) 

      

2. idegen nyelv (an-

gol/német/francia/ la-

tin/orosz) 

X 60 perc X max. 15 p   

Matematika X 45 perc Elégtelen 

írásbeli 

esetén X 

max.15 p   

Fizika X 45 perc X max.15 p   

Kémia X 45 perc X max.15 p   

Biológia-egészségtan X 45 perc X max.15 p   

Földrajz X 45 perc X max.15 p   

Ének-zene X 45 perc X max.15 p   

Vizuális kultúra X 45 perc X max.15 p   

Testnevelés és sport   X max.15 p X max. 10p 

Életvitel és gyakorlat   X max. 15 p   

Dráma és tánc X 45 perc X max. 15 p   

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret 

  X max.15 p   

Művészettörténet X 45p X max. 15 p   

Informatika   X max. 15p X Max. 45 p 

 

A vizsgázás módja: 

A tanulmányok alatti vizsgák írásbeli részét a 20/2012. EMMI Rendelet szabályozása szerint 

szervezi meg az intézmény. A szóbeli vizsgák tételhúzás alapján történnek, a szaktanár legalább 

10 tételt készít. 

Idegen nyelvből az írásbeli vizsga  ( 60 perc ) tartalma: olvasásértés, nyelvhelyesség, íráskész-

ség, a szóbeli vizsga ( 15 perc ) tartalma: interjú, önálló témakifejtés tételhúzás alapján. 9-11. 

évfolyamon az adott tankönyvből átvett modulok tartalma alapján, 12. évfolyamon a közép-

szintű érettségi típusfeladatok alapján történik a vizsgáztatás. 
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Az érdemjegyek megállapítása: 

Az érdemjegyek megállapításánál a szóbeli és írásbeli vizsgarészek arányát (%) a munkaközös-

ségek határozzák meg. 

 

Értékelés: 

 

Humán- és készségtárgyakból 5-12/13. évfolyamon, idegen nyelvekből 5-11. évfolyamon: 

0-39 %   elégtelen (1) 

40-54%  elégséges (2) 

55-69%  közepes (3) 

70-84   jó (4) 

85-100  jeles (5) 

 

Idegen nyelvekből a 12. évfolyamon tett osztályozó vizsga értékelése megegyezik az érettségi 

vizsgán érvényes százalékokkal. 

Természettudományos tantárgyakból: 

 

0-29%  elégtelen (1) 

30-49%  elégséges (2) 

50-69%  közepes (3) 

70-84 %  jó (4) 

85-100% jeles (5) 

 

4.8.6. Év végi záróvizsga 

Intézményünk valamennyi tanulója a 9-11. évfolyamon a tanév végén záróvizsgát tesz.   

4.8.6.1. A vizsga tárgyai 

Magyar nyelvből és magyar irodalomból a 10. évfolyamon szóbeli, a 11. évfolyamon írásbeli 

és szóbeli vizsga,   

történelemből 9. évfolyamon írásbeli vizsga, a 10. évfolyamon szóbeli vizsga, 11. évfolyamon 

írásbeli és szóbeli vizsga,  

1. idegen nyelvből 9. évfolyamon írásbeli vizsga, a 10. évfolyamon szóbeli vizsga, 11. évfolya-

mon írásbeli és szóbeli vizsga,  

matematikából 9. és 11. évfolyamon írásbeli vizsga,   
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hittanból mindhárom évfolyamon az írásbeli vizsgahét előtt a hittantanár választása szerint írás-

beli vagy szóbeli vizsga,  

1 szabadon választható tantárgy – a dráma és tánc kivételével  –, amely lehet csak fakultáción 

tanult tantárgy is, de biológia-kémia, matematika-fizika/informatika tagozaton a választott 

tantárgy csak az egyik tagozatos tantárgy lehet (matematikán kívül). 

Kémiából, biológiából, fizikából és művészettörténetből szóbeli és írásbeli vizsgát,   

földrajzból, énekből csak szóbeli vizsgát,  

fizikából csak írásbeli vizsgát,  

vizuális kultúrából, informatikából gyakorlati vizsgát kell tenni. 

4.8.6.2. A vizsga célja 

A rendszeres vizsgáztatás elősegíti azt, hogy a tanulók képessé váljanak kiemelni a lényeget 

ismereteik halmazából, rendszerezni és egységben látni a megtanultakat, szert tesznek a hosszú 

távú ismerettárolás készségére, tudásuk az ismétlés és rendszerezés révén megszilárdul, vizs-

garutint szereznek. 

4.8.6.3. Az írásbeli vizsga ideje és helye 

Az írásbeli vizsgákat a tanév munkarendjében kijelölt napokon (általában a szorgalmi idő utolsó 

előtti hetében) az órarend szerinti órákon kell lebonyolítani.  Az írásbeli vizsgák időtartama 

legalább 45 perc, a magyar nyelv és irodalom írásbeli: 90 perc fogalmazás; a matematika 45 

perc, informatika és idegen nyelvi vizsga 90 perc, a történelem 60 perc, illetve 2 x 60 perc, 

biológia, kémia 60 perc, művészettörténet valamint a vizuális kultúra 45 perc.   

E vizsgáknak az arányos megoszlásáért az osztályfőnökök felelősek. A szaktanárok 2 héttel e 

tanítási hét előtt leadják az osztályfőnököknek tervezett vizsgáztatási időpontjukat, hogy lehe-

tőség nyíljon az összehangolásra. 

Vitás esetben az igazgatóhelyettes dönt. 

Az írásbeli vizsgákat az órarend szerinti osztályteremben kell lebonyolítani. Ha nincs mód arra, 

hogy egy padban csak egy tanuló üljön, „A” és „B” típusú feladatsort kell készíteni. 

 

4.8.6.4. A szóbeli vizsga ideje és helye 

A szóbeli vizsgákat a tanév munkarendjében meghatározott napokon (általában a szorgalmi idő 

utolsó hetében) kell megtartani az órarend szerinti tanítás mellőzésével. 

Egy tanuló egy napon lehetőleg csak egy tárgyból vizsgázzon. 

A vizsgarend kialakítása és a vizsga meghatározása az igazgatóhelyettes feladata. 

A szaktanárok 3 héttel a szóbeli vizsga hetét megelőzően tájékoztathatják az igazgatóhelyettest 

elképzeléseikről. Törekedni kell arra, hogy a szóbeli vizsgák megoszlása egy adott tanuló szem-

pontjából arányos legyen, a vizsga reggel 8 órakor kezdődjön. 
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4.8.6.5. Az írásbeli vizsgák tartalma 

Az írásbeli vizsga egy adott tárgyból a tanév anyagát átfogó dolgozat, amelyet a tanulócsoportot 

tanító szaktanár állít össze és értékel. 

4.8.6.6. A szóbeli vizsga anyaga, a vizsgáztatás módja 

A szóbeli vizsgatételek alapján történik. A tételek fogják át az egész év anyagát, kiemelve a 

leglényegesebb témaköröket. A tételek száma 10 és 25 között legyen. Ha egy tétel olyan kérdés, 

amelyre 1-2 mondatos választ várunk, maximum 50. 

A tételsort a tanulócsoport szaktanára önállóan állítja össze, azonban az azonos évfolyamon, 

azonos óraszámban, azonos tárgyat tanító tanárok, önállóságuk megtartása mellett, előzetesen 

egyeztessék vizsgakövetelményeiket a kirívó mennyiségi és minőségi különbségek kiküszöbö-

lése céljából. A következőkben a munkaközösségek hangolják össze az egy tárgyból adott tan-

évben állítandó követelményeket, illetve a vizsgáztatás módszerét. 

A vizsgán a szaktanár kérdez, vagy húzat egy vagy több tételt.  

A tanár a tantárgy természetével és a központi vizsgák szabályaival összhangban gondolkodási 

időt és segédeszközök használatát engedélyezheti. 

A szóbeli vizsga a tanulócsoport szaktanára előtt történik. 

A vizsga látogatására jogosult a tantestület bármely tagja. 

Az igazgató más hivatalos személyek, testvériskolák pedagógusai stb. látogatását engedélyez-

heti, azonban a vizsga nem nyilvános. 

4.8.6.7. A vizsga értékelése 

A szaktanár a vizsgadolgozatokat – az egységes követelményrendszer elkészüléséig – a saját 

gyakorlatában az átfogó tudás számonkérésekor alkalmazott értékrend szerint, 1-5 érdemjegy-

gyel osztályozza. Ha az adott tárgyból nincs szóbeli vizsga, a kapott jegy a vizsgajegyet jelenti.  

A szóbeli vizsgát a szaktanár 1-5 érdemjeggyel osztályozza. Ha nincs írásbeli vizsga, a kapott 

jegy a vizsgajegyet jelenti. 

Ha az adott tárgyból írásbeli és szóbeli vizsga is van, a két rész érdemjegyének átlaga adja a 

vizsgajegyet. Kétes esetben a tanár az összes tényezőt mérlegelve dönt. 

 

4.8.6.8. A vizsgajegy beszámítása az év végi érdemjegybe 

A vizsgán szerzett érdemjegy (jegyek) jelentősen befolyásolja(ják) a tanuló év végi osztályza-

tát. 
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Ha a vizsgaeredmény és a vizsga nélkül a szaktanár gyakorlata szerint várható osztályzat ket-

tőnél nagyobb különbséget mutat, a tanár egy jeggyel jobb, illetve rosszabb érdemjegyet adhat 

tanév végén. 

Elégtelen vizsgajegy alapján megbuktatható a tanuló, ha átfogó évközi számonkérésekkor szer-

zett jegyeinek átlaga kevesebb 2,00-nél. 

 

4.8.6.9. Általános irányelvek 

Elkerülendő az év végi vizsgák jelentőségének mind túl-, mind alulértékelése. 

A tantestület fordítson figyelmet a vizsgával kapcsolatos formaságokra, a kívánatos viselkedés-

módok elsajátíttatására! 

A vizsgára való felkészítésben, a vizsga lefolytatásában és értékelésében igyekezzünk kiküsz-

öbölni a káros stressz-hatásokat! 

Az előrehozott érettségi vizsga kiváltja az év végi vizsgát az adott tantárgyból, de csak abban a 

tanévben, amikor ezek a vizsgák születtek. Következő évben más tárgyat kell választani. 

4.8.7. Az érettségi vizsga meghatározása 

Érettségi vizsga a 12. évfolyam sikeres befejezése után, illetve jogszabályban meghatározott 

esetekben ezt megelőzően letehető állami vizsga, melynek rendjét, követelményeit az érettségi 

vizsga szabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13) Korm. Rendelet határozza meg. 

4.8.8. Választható érettségi vizsgatárgyak, amelyekből a tanulók közép- 

vagy emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítését az iskola köte-

lezően vállalja 

Intézményünk a kötelező vizsgatárgyakból és az 1. idegen nyelvként tanult angol és német 

nyelvből biztosítja, hogy a tanulók választásuk szerint mind a középszintű, mind az emelt szintű 

érettségi vizsgára fel tudjanak készülni. (Középszintű felkészítésre. 138 órát, emelt szintre 276 

órát biztosít.) Továbbá kémiából, biológiából és fizikából kötelezően vállalja az emelt szintű 

érettségi vizsgára való felkészítést. 

Biológia, kémia, fizika, földrajz, ének-zene, francia nyelv, informatika, katolikus hittan, refor-

mátus hittan, evangélikus hittan, latin nyelv, művészettörténet, testnevelés tantárgyakból lehe-

tővé teszi a középszintű vizsgára történő felkészülést. 

4.8.9. Választható érettségi vizsgatárgyak és választásuk feltételei 
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A kötelező érettségi vizsgatárgyak (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv: angol, német, francia, latin, orosz) mellett a következő tantárgyakból tehetnek érettségi 

vizsgát a tanulók: fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, művészettörténet, katolikus hit- 

és erkölcstan, református hit- és erkölcstan, evangélikus hit- és erkölcstan, testnevelés, rajz és 

vizuális kultúra, ének-zene.  

Valamely választható vizsgatárgyból történő érettségire jelentkezéshez a helyi tanterv adott tan-

tárgyi tanterve teljes körű követelményrendszerének teljesítése szükséges.  

4.8.10. A középszintű érettségi vizsga témakörei az egyes vizsgatárgyak-

ból. 

Magyar nyelv és irodalom  

Írásbeli  

1. Szövegértés: 600-800 szavas szöveghez (1,5-2 oldal) kapcsolódó feladatok  

A feladatok időtartama 1 óra, pontértéke 40 pont  

2. Szövegalkotás: műelemzés, összehasonlító elemzés vagy érvelés a tanuló választása szerint  

A feladat időtartama 3 óra, pontértéke 60 pont (tartalom: 20 pont, szerkezet: 20 pont, nyelv-

használat: 20 pont; helyesírás: -15 pont, rendezetlen íráskép: -3 pont)  

Szóbeli  

Saját tanár vizsgáztat és a szóbeli tételsor 30 %-át évente változtatja  

Nyelvtan: 20-25 tételt a szaktanár állít össze; a 8 témakör mindegyikéből minimum 2 tétel kö-

telező. A tételek szöveghez vagy szituációhoz kapcsolódnak, a tétellapon 1 feladat szerepel.  

1. Ember és nyelv  

2. Kommunikáció  

3. A magyar nyelv története  

4. Nyelv és társadalom  

5. A nyelvi szintek  

6. A szöveg  

7. A retorika alapjai  

8. Stílus és jelentés  

Irodalom: 20-25 tétel  

1. Kötelező életművek: Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi 

Dezső, József Attila  

2. Öt szerzői portré az érettségi vizsga követelményei által meghatározott szerzők közül  

3. Három tétel az érettségi vizsga követelményei által a Látásmódok témakör által meghatáro-

zott szerzők közül  

4. Egy szerző és műve a kortárs irodalomból  

5. Két szerző és műve a drámairodalomból: az érettségi vizsga követelményei által meghatá-

rozott szerzők közül  

6. Egy szerző és műve az irodalom határterületeiről  

7. Egy szerző a régió irodalmából  

8. Minimum két világirodalmi tétel az érettségi vizsga követelményei által meghatározott kor-

szakok közül  

   
Megközelítési módok irodalomból mindkét szinten:  

Irodalomtörténet  

Stílustörténet  
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Műfajok, poétika  

Az irodalom határterületei (tömegkultúra, film, televízió, más művészeti ágak)  

Regionális kultúra (Folklór, művészettörténet, múzeum, színház, civil társaságok)  

 Idegen nyelv (angol/német/francia/orosz)  

1. Személyes vonatko-

zások, család.  

· A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai   
(fordulópontjai).  

· Családi élet, családi kapcsolatok.  

· A családi élet mindennapjai, otthoni teendők.  

· Személyes tervek.  

2. Ember és társada-

lom.  

· A másik ember külső és belső jellemzése.  

· Baráti kör.  

· A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel.  

· Női és férfi szerepek.  

· Ünnepek, családi ünnepek.  

· Öltözködés, divat.  

· Vásárlás, szolgáltatások (posta).  

· Hasonlóságok és különbségek az emberek között.  

3. Környezetünk.  

· Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház (be-

mutatása).  

· A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek.  

· A városi és a vidéki élet összehasonlítása.  

· Növények és állatok a környezetünkben.  

· Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk kör-

nyezetünkért vagy a természet megóvásáért?  

· Időjárás.  

4. Az iskola.  

· Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tago-

zat).  

· Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka.  

· A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága.  

· Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok.  

5. A munka világa.  
· Diákmunka, nyári munkavállalás.  

· Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

6. Életmód.  

· Napirend, időbeosztás.  

· Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás).  

· Étkezési szokások a családban.  

· Ételek, kedvenc ételek.  

· Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben.  

· Gyakori betegségek, sérülések, baleset.  

· Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak).  

7. Szabadidő, művelő-

dés, szórakozás.  

· Szabadidős elfoglaltságok, hobbik.  

· Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.  

· Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport.  

· Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet.  

· Kulturális események.  

8. Utazás, turizmus.  
· A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés.  

· Nyaralás itthon, illetve külföldön.  
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· Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése.  

· Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai.  

9. Tudomány és tech-

nika.  

· Népszerű tudományok, ismeretterjesztés.  

· A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben.  

Kommunikációs helyzetek és szándékok  

5.    
A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szó-

ban és/vagy írásban mindkét szinten.  

Helyzet  Szerep  

Áruházban, üzletben, piacon  vevő  

Családban, családnál, baráti körben  vendéglátó, vendég  

Étteremben, kávéházban, vendéglőben  
vendég, egy társaság 

tagja  

Hivatalokban, rendőrségen  ügyfél, állampolgár  

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában  vendég  

Iskolában  tanuló, iskolatárs  

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban  
vendég, látogató, egy 

társaság tagja  

Országhatáron  turista  

Orvosnál  beteg, kísérő  

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, 

bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.)  
ügyfél  

Szünidei munkahelyen  munkavállaló  

Tájékozódás az utcán, útközben  helyi lakos, turista  

Telefonbeszélgetésben  hívó és hívott fél  

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, 

repülőn, hajón)  
utas, útitárs  

 

Történelem  

1. Az ókor és kultúrája  

2. A középkor  

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora  

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban  

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban  

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora  

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon  

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig  

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásáig  

10. Magyarország 1945- től a rendszerváltozásig  

11. Jelenkor  

12. A mai magyar társadalom és életmód  

 

Matematika  

1. Alapműveletek  
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2. A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek  

3. Kombinatorika  

4. Gráfok  

5. Matematikai logika  

6. Halmazok  

7. Racionális és irracionális számok  

8. Valós számok  

9. Hatvány, gyök, logaritmus  

10. Betűs kifejezések  

11. Arányosság, százalékszámítás  

12. Egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek  

13. Középértékek, egyenlőtlenségek  

14. A függvény  

15. Egyváltozós valós függvények  

16. Sorozatok  

17. Elemi geometria  

18. Geometriai transzformációk  

19. Síkbeli és térbeli alakzatok  

20. Vektorok a síkban és a térben  

21. Trigonometria  

22. Koordinátageometria  

23. Kerület, terület  

24. Felszín, térfogat  

25. Leíró statisztika  

26. A valószínűség számítás elemei  

 

Biológia  

1.1. A biológia tudománya  

1.1.1. Vizsgálati szempontok  

1.1.2. Vizsgálómódszerek  

1.2. Az élet jellemzői  

1.2.1 Az élő rendszerek  

1.2.2 Szerveződési szintek  

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek  

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek  

2.1.1 elemek, ionok  

2.1.2 szervetlen molekulák  

2.1.3 lipidek  

2.1.4 szénhidrátok  

2.1.5 fehérjék  

2.1.6 nukleinsavak, nukleotidok  

2.2. Az anyagcsere folyamatai  

2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata  

2.2.2 Felépítő folyamatok  

2.2.3 Lebontó folyamatok  

2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben)  

2.3.1 elhatárolás  

2.3.2 mozgás  

2.3.3 anyagcsere  

2.3.4 osztódás  
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2.3.5 a sejtműködések vezérlése  

3.1. Nem sejtes rendszerek  

3.1.1 vírusok  

3.2. Önálló sejtek  

3.2.1. baktériumok  

3.2.2 egysejtű eukarióták  

3.3 Többsejtűség  

3.3.1 a gombák, növények, állatok elkülönülése  

3.3.2 sejtfonalak  

3.3.3 teleptest és álszövet  

3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, testtájak  

3.4.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából  

3.4.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából  

3.4.3. a növények szövetei, szervei  

─ szövetek  

─ gyökér, szár, levél  

─ virág, termés  

3.4.4. az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése  

─ szövetek  

─ szaporodás – egyedfejlődés  

─ viselkedés  

4.1. Homeosztázis  

4.2. Kültakaró  

4.2.1 bőr  

4.2.2 szabályozás  

4.2.3 a bőr gondozása, védelme  

4.3. A mozgás  

4.3.1 vázrendszer  

4.3.2. izomrendszer  

4.3.3 szabályozás  

4.3. 4 a mozgás és mozgási rendszer egészségtana  

4.4. A táplálkozás  

4.4.1 táplálkozás  

4.4.2 emésztés  

4.4.3 felszívódás  

4.4.4 szabályozás  

4.4.5 táplálkozás egészségtana  

4.5. A légzés  

4.5.1 légcsere  

4.5.2 gázcsere  

4.5.3 hangképzés  

4.5.4. szabályozás  

4.5.5. a légzés és a légzőrendszer egészségtana (elsősegélynyújtás)  

4.6. Az anyagszállítás  

4.6.1. a testfolyadékok  

4.6.2 a szöveti keringés  

4.6.3. a szív és az erek  

4.6.4 szabályozás  

4.6.5. a keringési rendszer egészségtana, elsősegélynyújtás  

4.7. A kiválasztás  



 129 

4.7.1 a vizeletkiválasztó rendszer működése  

4.7.2 szabályozás  

4.7.3 a kiválasztó szervrendszer egészségtana  

4.8. A szabályozás  

4.8.1. idegrendszer  

─ információelméleti vonatkozások  

─ sejtszintű folyamatok  

─ szinapszis  

─ az idegrendszer általános jellemzése  

─ gerincvelő  

─ agy  

─ testérző rendszerek  

─ érzékelés  

─ látás  

─ hallás és egyensúlyérzés  

─ kémiai érzékelés  

─ testmozgató rendszerek  

─ vegetatív érző és mozgató rendszerek  

4.8.2 az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai  

─ a magatartás elemei  

─ öröklött elemek  

─ tanult elemek  

─ emlékezés  

─ a társas viselkedés alapjai  

─ pszichés fejlődés  

4.8.3 az idegrendszer egészségtana  

─ drogok  

4.8.4 a hormonrendszer  

─ hormonális működések  

─ belső elválasztású mirigyek  

─ a hormonrendszer egészségtana  

4.8.5 az immunrendszer  

─ immunitás  

─ vércsoportok  

─ az immunrendszer egészségtana  

4.9. Szaporodás és egyedfejlődés  

4.9.1 szaporítószervek  

4.9.2 egyedfejlődés  

─ a szaporodás, fejlődés egészségtana  

5.1. Populáció  

5.1.1 környezeti kölcsönhatások  

5.1.2. kölcsönhatások  

─ viselkedésbeli kölcsönhatások  

─ ökológiai kölcsönhatások  

5.2. Életközösségek (élőhelytípusok)  

5.2.1 az életközösségek jellemzői  

5.2.2 hazai életközösségek  

5.3. Bioszféra  

─ globális folyamatok  

5.4. Ökoszisztéma  
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5.4.1 anyagforgalom  

5.4.2 energiaáramlás  

5.4.3 biológiai sokféleség,  

5.5.környezet- és természetvédelem  

─ Levegő  

─ Víz  

─ Energia, sugárzás  

─ Talaj  

─ Hulladék  

6.1 Molekuláris genetika  

6.1.1 alapfogalmak  

6.1.2 mutáció  

6.1.3 a génműködés szabályozása  

6.2. Mendeli genetika  

6.2.1 minőségi jellegek  

6.2.2.mennyiségi jellegek  

6.3 Populációgenetika és evolúciós folyamatok  

6.3.1 ideális és reális populáció  

6.3.2 adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok  

6.3.3 biotechnológia  

6.3.4 bioetika  

6.4. A bioszféra evolúciója  

6.4.1 prebiológiai evolúció  

6.4.2 az ember evolúciója  

 

Biológia tantárgy szóbeli vizsgán az A) feladatrész lehet projektmunka, ha a vizsgázó érettségi 

bizonyítvánnyal nem rendelkezik és tanulói jogviszonyban van. 

 

 

Kémia  

1. Az atom felépítése. Az atom elektronszerkezete. Az atomenergia felhasználási lehetőségei. 

A radioaktivitás és jelentősége. Anyagmennyiség, moláris tömeg.  

2. Elsőrendű kémiai kötések típusai, kialakulásuk.  

3. Molekulák alakja és polaritása  

4. Másodrendű kémiai kötések típusai, kialakulások.  

5. Gázok, folyadékok, szilárd anyagok. Kristályrácstípusok.  

6. Oldódás. Oldatok összetétele. Oldódást kísérő hőváltozás. Kolloidok.  

7. Kémiai reakciókat kísérő hőváltozás. Reakcióhő, képződéshő.  

8. A kémiai reakciók sebessége. Egyensúlyra vezető kémiai reakciók. Az egyensúly eltolása.  

9. Sav-bázis reakciók. A pH-fogalma. Hidrolízis.  

10. Redoxireakciók. Az oxidációs szám.  

11. Galvánelemek. Elektródpotenciál, standardpotenciál.  

12. Az elektrolízis. Az elektrolízis mennyiségi törvényei.  

13. Telített szénhidrogének. A kőolaj és a földgáz keletkezése, feldolgozása.  

14. Telítetlen és aromás szénhidrogének.  

15. Alkoholok és fenolok. Éterek.  

16. Aldehidek, ketonok.  

17. Karbonsavak.  
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18. Észterek. Gliceridek. Szappanok, mosószerek.  

19. Egyszerű és összetett szénhidrátok.  

20. Aminok, amidok. Aminosavak.  

21. Fehérjék szerkezete.  

22. Nukleinsavak.  

23. Elemek és szervetlen vegyületek csoportosítása. A hidrogén.  

24. Halogénelemek és vegyületeik.  

25. Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik.  

26. A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik.  

27. A széncsoport elemei és vegyületeik.  

28. Fémek általános jellemzése. Fémek előfordulása, előállítása. Ötvözetek. Korrózió, korró-

zióvédelem.  

29. Az s-mező fémei és vegyületeik.  

30. A p-mező fémei és vegyületeik.  

31. A d-mező elemeinek általános jellemzése. A vascsoport elemei és vegyületeik.  

32. A rézcsoport elemei és vegyületeik. A cinkcsoport elemei és vegyületeik.  

  

Fizika  

1. Kinematika  

─ Az egyenes vonalú egyenletes mozgás  

─ Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás  

─ Egyenletes körmozgás  

─ Mozgások szuperpozíciója  

   
2. Dinamika  

─ A tehetetlenség törvénye.  

─ Newton II. törvénye  

─ Hatás-ellenhatás törvénye  

─ Erőtörvények  

─ Erők együttes hatása  

─ A lendület-megmaradás  

─ Körmozgás dinamikai vizsgálata  

   
3. Munka, energia  

─ A munka értelmezése  

─ Mechanikai energia-fajták  

─ A mechanikai energia-megmaradás törvénye.  

─ A teljesítmény és hatásfok  

   
4. Hőtan  

─ Gázok állapotváltozásai  

─ Az anyag atomos szerkezete  

─ Molekuláris hőelmélet  

─ A hőtan I. főtétele  

─ A hőtan II. főtétele  

─ Halmazállapot-változások  

   
5. Elektrosztatika  

─ Elektromos alapjelenségek  
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─ Az elektromos tér  

─ Kondenzátorok  

   
6. Egyenáramok  

─ Az egyenáram  

─ Az elemi töltés  

─ Egyenáramú hálózatok  

─ Elektromos teljesítmény  

   
7. Rezgések, hullámok  

─ Mechanikai rezgés  

─ Mechanikai hullámok  

─ A hang hullámtulajdonságai  

─ Elektromágneses indukció  

─ A mágneses tér  

─ Lorentz-erő  

─ Mozgási indukció  

─ Nyugalmi indukció  

─ Elektromágneses hullámok  

─ Hullámoptika  

   
8. Modern fizika  

─ A fény kettős természete  

─ Az elektron kettős természete  

─ Atommodellek  

   
9. Magfizika  

─ Az atommag szerkezete  

─ A radioaktivitás  

─ Maghasadás  

─ Magfúzió  

   
10. Csillagászat  

─ Egyetemes tömegvonzás  

─ Csillagfejlődés  

─ Kozmológia alapjai  

─ Űrkutatás  

 

Földrajz  

Természetföldrajz:  

1. Kozmikus környezetünk  

2. Térképészeti ismeretek  

3. A Föld belső szerkezete  

4. A lemeztektonika, a vulkáni tevékenység, földrengések, hegységképződés  

5. Földtörténet  

6. A belső és külső erők, felszínformáló folyamatok  

7. Ősmasszívumok, síkságok, röghegységek, lánchegységek  

8. A légkör anyaga és szerkezete, a levegő felmelegedése  

9. Hőmérséklet, légnyomás, szél, légnedvesség, csapadék  
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10. Ciklonok, anticiklonok  

11. A nagy földi légkörzés  

12. A monszun  

13. Óceánok, tengerek, a tengervíz mozgásai  

14. Felszín alatti vizek  

15. Felszíni vizek (folyók, tavak)  

16. A talaj  

17. Az éghajlati és földrajzi övezetesség és hatásai  

18. Magyarország természetföldrajza  

19. Európa természetföldrajza  

20. Környezeti ártalmak-környezetszennyeződés  

  

Társadalom- és gazdaságföldrajz:  

1. A világnépesség, növekedése, következményei  

2. Az emberi települések  

3. A világgazdaság működése, centrum és periféria  

4. A gazdasági fejlettség regionális különbségei a Földön  

5. A nemzetközi kereskedelem  

6. Regionális gazdasági integrációk  

7. Az Európai Unió megalakulása, működése, intézményei  

8. Az Európai Unió mezőgazdasági politikája  

9. A területi fejlettség jellemzői és különbségei az Európai Unió országaiban  

10. Egyedi szerepkört betöltő országcsoportok és országok világgazdasági jelentőségének ér-

tékelése  

11. Nemzetközi tőkeáramlások, pénz, pénzforgalom, adósságválság  

12. Nemzetközi szervezetek  

13. A mezőgazdasági termelés  

14. A világ energiagazdasága  

15. Az ipari termelés, telepítőtényezők, iparvidékek  

16. A szolgáltatási szféra és az infrastruktúra  

17. A Kárpát-medence társadalomföldrajzi sajátosságai  

18. Magyarország gazdaságföldrajza  

19. Napjaink globális problémái és ezek megoldási lehetőségei  

20. Debrecen városföldrajza, gazdasági és regionális jelentősége  

 

Ének-zene  

1. Magyar népzene - régi stílusú népdalok  

2. Magyar népzene - új stílusú népdalok  

3. Ókor zenéje  

4. Középkor egyházzenéje  

5. Középkor trubadúr költészete  

6. Reneszánsz zene  

7. Barokk zene énekes műfajai  

8. Barokk zene hangszeres műfajai  

9. Bécsi klasszicizmus énekes zenéje  

10. Bécsi klasszicizmus hangszeres zenéje  

11. Romantika énekes zenéje  

12. Romantika hangszeres zenéje  

13. Századforduló zenéje - Impresszionizmus  
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14. Folklorizmus (Bartók, Kodály)  

15. Neoklasszicizmus  

16. Expresszionizmus, dodekafónia  

17. Spirituálé, jazz  

18. A XI-XVI.század magyar zenéje  

19. A XVII-XIX. század magyar zenéje  

20. A kortárs magyar zene  

 

Latin nyelv  

Források  

A jelölt nyelvi és tartalmi szempontból egyaránt ismeri legalább az alábbi szerzők egyes ere-

deti műveit vagy azok részleteit:  

Marcus Tullius Cicero, Caius Iulius Caesar, Caius Valerius Catullus, Publius Vergilius 

Maro, Titus Livius, Quintus Horatius Flaccus, Publius Ovidius Naso, Cornelius Tacitus.  

A tanuló alapvető ismeretekkel rendelkezik a fenti szerzők eredeti nyelven megismert szöve-

gein túli irodalmi és egyéb működéséről.  

   
Kulturális ismeretek  

A vizsgázó ismeri  

1. a fenti források pontos megértéséhez és értelmezéséhez szükséges földrajzi, történelmi, 

gazdasági és kultúrtörténeti tudnivalókat,  

2. a latin nyelvű műveltség időbeli és térbeli kiterjedésének kereteit, fontosabb szakaszait,  

3. a klasszikus antikvitás mindennapi életét, életkörülményeit (lakás, öltözködés, étkezés, csa-

lád, szórakozóhelyek), a társadalmi érintkezés szokásait (társadalmi rétegek, államszervezet, 

közigazgatás), az adott társadalom alapértékeit, a fontosabb ünnepeket és rítusokat (áldozatbe-

mutatás, jóslás).  

4. e kulturális értékeknek korunkra és az egyetemes magyar kultúrára gyakorolt hatását, e 

kapcsolatrendszernek az általa megismert forrásokhoz köthető egyedi elemeit.  

   
Nyelvtani ismeretek  

1. A vizsgázó képes az adott latin szövegben előforduló lexikai elemek és nyelvi struktúrák 

pontos felismerésére, utóbbiak elemzésére, valamint képzésük, szerkesztésük bemutatására.  

2. A jelölt ismeri és tudja képezni a latin leíró nyelvtan alaktanának szabályos és rendhagyó 

alakjait, ismeri és képes alkalmazni a mondattan fontosabb szabályait.  

  

Alaktan  

─ Az öt declinatio az i-tövűség általános szabályaival  

─ Vocativus  

─ Locativus  

─ Melléknévfokozás (a kivételek közül: -er végűek; 6 -ilis végű; bonus, malus, magnus, par-

vus, multus)  

─ Adverbiumok képzése és fokozása (a kivételek közül: -er végű melléknevek; 6 -ilis végű; 

bonus, malus, magnus, parvus, multus adverbiumai)  

─ Névmások: személyes, visszaható, birtokos, mutató névmások közül hic haec hoc, iste ista 

istud, ille illa illud, is ea id, idem eadem idem ipse ipsa ipsum, vonatkozó névmás, kérdő név-

mások közül quis quid, qui quae quod)  

─ Számnevek közül: unus -a -um, duo duae duo, tres tria, mille (milia)  

─ Névmási genitivusszal és dativusszal járó szavak  

─ A négy coniugatio  

─ Deponens igék  
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─ Semideponens igék  

─ Körülírt igeragozás  

─ Rendhagyó igék közül: sum, possum, eo, fero, volo  

─ Szóalkotás (prefixumok, suffixumok)  

  

Mondattan  

─ Mondatrészek és azok kapcsolatai: állítmány (és „összetett állítmány”), alany, állapothatá-

rozó (attributum praedicativum, appositio praedicativa, participium coniunctum)  

─ Az esettan leggyakoribb elemei (az eset használata és nem a terminus felől közelítve): geni-

tivus subiectivus, obiectivus, partitivus; dativus commodi, incommodi, finalis; ablativus loci, 

temporis, rei efficientis, auctoris, comparationis, mensurae  

─ Az igemódok jelentése  

─ Igenevek és igeneves szerkezetek  

─ A consecutio temporum általános szabályrendszere  

─ Alanyi és tárgyi mellékmondatok: kijelentő, kérdő, célzatos  

─ Célhatározói mellékmondat, következményes mellékmondat  

─ Az ut és cum kötőszó  

   
3. A vizsgázó képes ismert latin szövegből kiemelni és bemutatni a szövegek pontos megérté-

sét szolgáló stilisztikai fogalmakat és jelenségeket: anakronizmus, archaismus, asyndeton, ért-

elem szerinti egyeztetés (constructio ad intellectum), ellipsis, jelzőcsere (enallage), hen-

diadyoin, in medias res, metaphora, metonimia, pars pro toto, relatív mondatfűzés, zeugma.  

  

Informatika  

(A témakörök számozása megegyezik a részletes vizsgakövetelmények és a vizsga leírása do-

kumentumokban használt számozással.)  

A gyakorlati vizsga témakörei  

4,1 Szövegszerkesztő használata  

4,2 Szövegszerkesztési alapok  

4.3 Szövegjavítási funkciók  

4.4 Táblázatok, grafikák a szövegben  

5.1 A táblázatkezelő használata  

5.2 A táblázatok felépítése  

5.3 Adatok a táblázatokban  

5.4 Táblázatformázás  

5.5 Táblázatok, szövegek, diagramok  

5.6 Problémamegoldás táblázatkezelővel   
6.1 Adatbázis-kezelés alapfogalmai  

6.2 Az adatbázis-kezelő program interaktív használata  

6.3 Alapvető adatbázis-kezelési műveletek  

6.4 Képernyő és nyomtatási formátumok  

7.2 Weblap készítés  

8.1 Prezentáció (bemutató)  

8.2 Grafika  

A szóbeli vizsga témakörei  

1.1 A kommunikáció  

1.2 Információ és társadalom  

2.1 Jelátalakítás és kódolás  

2.2 A számítógép felépítése  

3.1 Az operációs rendszer és főbb feladatai  
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7.1 Kommunikáció az interneten  

9.1 Könyvtárak  

9.2 Dokumentumtípusok  

9.3 Tájékoztató eszközök  

  

Hit- és erkölcstan  

  

  

Művészettörténet  

1. Őskor  

2. Ókori Egyiptom  

3. Ókori Mezopotámia  

4. Ókori Görögország  

5. Etruszk, római  

6. Korakeresztény  

7. Népvándorlás kora  

8. Bizánc  

9. Romantika  

10. Gótika  

11. Reneszánsz  

12. Barokk  

13. Klasszicizmus  

14. Romantika, realizmus  

15. Impresszionizmus, posztimpresszionizmus  

16. Eklektika, szecesszió, szimbolizmus  

17. A XX. század első fele  

18. A XX. század második fele  

19. Fotó  

20. Magyar népművészet  

21. Európán kívüli kultúrák  

  

Testnevelés  

Az olimpiai játékok eredete, története, kialakulásának körülményei.  

1. Ókori és újkori olimpiák.  

2. Magyarok az olimpiai versenyeken.  

3. Olimpiai szimbólumok.  

  

Az általános és a középiskolás korú gyerek testi fejlődésének és mozgásos cselekvőképesség-

ének kapcsolata.  

1. Az iskolaérettség feltételei.  

2. Testsúly és testmagasság.  

3. A serdülőkor problémái.  

4. A két nem teljesítménykülönbségei.  

5. Az életkornak megfelelő optimális sportág kiválasztásának szempontjai.  

6. Az életkornak megfelelő terhelhetőség.  

  

A testmozgás szerepe az egészséges életmód kialakításában.  

1. A mozgás pozitív hatásai.  

2. Helyes életritmus kialakítása.  

3. Mozgásszükséglet az életkoroknak megfelelően.  
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A testmozgás, a sport szerepe a személyiség fejlesztésében.  

1. A testnevelés és a sport komplex személyiségfejlesztő hatása.  

2. Szenvedélybetegségek veszélyei.  

3. Az egyéni és a csapatsportok hatása a személyiségfejlődésre.  

4. Az „egészséges” közösség visszatartó ereje.  

5. A sportágak és a kondicionális képességek kapcsolata.  

6. Erő, állóképesség, gyorsaság, ügyesség, ízületi mozgékonyság.  

  

Az iskolai testnevelés célja és feladatai.  

1. A helyes testtartás.  

2. A mozgás fontosságának tudatosítása.  

3. A testmozgás megszerettetése, az életmód részévé tétele.  

4. Testi képességek és lelki tulajdonságok alakítása.  

  

A bemelegítés szerepe és lehetőségei.  

1. A szervezet előkészítése a terhelésre, sérülések elkerülése stb.  

2. Mikor, mennyi ideig, milyen módon?  

3. A bemelegítés megválasztása az azt követő testmozgásnak megfelelően.  

  

A tantervben előírt sportjátékok alapvető jellemzői.  

1. Pályaméretek, labda típusa, játékosok száma, játékidő.  

2. Alapvető szabályok.  

3. Összehasonlító jellemzésük.  

  

„Az atlétika, a sportok királynője.”  

1. A kijelentés értelmezése.  

2. Atlétikai versenyszámok.  

3. A futó-, az ugró- és a dobószámok kapcsolata az alapvető kondicionális képességekkel.  

4. Az atlétika és más sportágak kapcsolata.  

  

A torna oktatásának fontossága az iskolai testnevelésben.  

1. Szerepe a helyes testtartás kialakításában.  

2. Fegyelmezett mozgásra nevelés.  

3. Esztétikus mozgás kialakítása.  

4. Speciális képességfejlesztés – a felsőtest izomzatának fejlesztése, ritmusképesség stb.  

5. Női és férfi tornaszerek.  

6. Baleset-megelőzés – segítségadás stb.  

  

Az úszás jelentősége az ember életében.  

1. Az úszás és az életkorok kapcsolata.  

2. Hatása az emberi szervezetre.  

3. Úszásnemek és kapcsolatuk a helyes testtartással – deformitások megelőzése, javítása.  

4. Az uszodai és a szabadvízi úszás különbségei.  

5. Az úszás higiénéjének ismerete.  

   
Egy természetben űzhető sportág bemutatása.  

1. A sportág lényege.  

2. Az időjárás és a helyszín szerepe.  

3. A sportághoz szükséges felszerelések és azok karbantartása.  
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4. Baleset-megelőzés.  

  

A ritmikus gimnasztika szerepe a harmonikus mozgás kialakításában.  

1. A mozgás és a zene összhangja.  

2. A harmonikus mozgás mint esztétikai élmény.  

3. Versenyszámai és kéziszerei.  

  

A küzdősportok és az önvédelem.  

1. Előkészítő játékok.  

2. Speciális képességek fejlesztése.  

3. Egy küzdősport ismertetése – a küzdés módja, felszerelés, fontosabb szabályok stb.  

  

Egy szabadon választott sportág bemutatása.  

1. Jellegzetességének, fontosabb szabályainak ismertetése.  

2. Felszerelés.  

3. A sportág kapcsolata a képességfejlesztéssel.  

  

Témakörök  

1. Torna  

2. Labdajátékok  

3. Küzdősport, önvédelem, úszás  

4. Gimnasztika, kötélmászás, függeszkedés  

  

A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek. Felmérések testnevelés tan-

tárgyból  

1. 30 m síkfutás  

2. Cooper teszt  

3. súlypontemelkedés  

4. úszás  

5. fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás  

6. slalom labdavezetés.  

 

4.9. A TANULÓK TOVÁBBHALADÁSA 

A tanuló magasabb évfolyamba akkor léphet, ha a tantárgyi követelményeket minden kötelező 

és választott tárgyban a tanév végén legalább elégséges (2) szinten teljesítette. 

A modulok az iskolai évfolyam sikeres befejezését illetően a tantárgyakkal azonos elbírálás alá 

esnek. 

 Egy vagy két elégtelen év végi osztályzat esetén a tanuló javító vizsgát tehet, több elégtelen 

esetén a tantestület rendkívüli esetben engedélyezheti a javítóvizsgát.  

A tantestület határozata értelmében a nyolcosztályos gimnáziumi osztályba járó tanuló akkor 

folytathatja tanulmányait intézményünkben a 9. évfolyamon, ha mind a 7. év végi, mind a 8. 

félévi átlaga 4,0 fölött van. A  3,5 – 4,0-es átlag (a 2012-2014 közötti tanévekben 3,0 – 4,0-es 
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átlag) közötti teljesítmény esetén a tantestület az összes körülményt mérlegelve dönt. Ha a ta-

nuló eredménye nem éri el a kívánt szintet, akkor 8. osztályban a felvételi rendben meghatáro-

zottak szerint más középiskolába kell beadnia felvételi jelentkezési lapját. 

 Az általános iskola 8. osztályába járó tanuló akkor folytathatja tanulmányait intézményünk-

ben a 9. évfolyamon, ha mind a 7. év végi, mind a 8. félévi átlaga 3,3 fölött van. A 3,00-3,3-as 

átlag közötti teljesítmény esetén a tantestület az összes körülményt mérlegelve dönt. Ha a tanuló 

eredménye nem éri el a kívánt szintet, akkor 8. osztályban a felvételi rendben meghatározottak 

szerint más középiskolába kell beadnia felvételi jelentkezési lapját 

Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott 

tantárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év köz-

ben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a 

nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen.  A nevelőtestület az osztályozó-

vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az iga-

zolt mulasztások számát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a taní-

tási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló 

mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt 

teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie.  

Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: 

 félévkor: február 15. 

 a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje.  

Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytat-

hatja. 

Ha a tanuló bármely tantárgyból előrehozott érettségi vizsgát szeretne tenni, akkor osztályozó 

vizsgát kell tennie, amelyre a szaktanárral való egyeztetés után igazgatónőhöz kérvényt kell 

benyújtania a szaktanár aláírásával. Az engedély megszerzése esetén az igazgatóhelyettes be-

osztása szerint az érettségi vizsga megkezdése előtt az adott tárgy teljes iskolai tantervi anya-

gából köteles levizsgázni. Hasonlóképpen lehet osztályozó vizsgát tenni valamely tantárgyból 

egyéb ok miatt is. 
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5. A 11-12. ÉVFOLYAMON AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGIRE 

TÖRTÉNŐ FELKÉSZÍTÉSHEZ AZ EMELT SZINTŰ OKTATÁS-

BAN ALKALMAZOTT FEJLESZTÉSI FELADATOK ÉS KÖVE-

TELMÉNYEK 

Az érettségire való felkészítés során a NAT és a 40/2002. (V.24.) OM rendeletben meg-

határozott kompetenciák, valamint az emelt szintű vizsgakövetelmények elsajátítása az el-

sődleges feladatunk. Ennek alapja a középszintű követelmények stabil ismerete is, ezért 

ezek ismétlése és mélyítése is feladata a felkészítésnek.  

5.1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

A) KOMPETENCIÁK 
 

Középszint és emelt szint 
 

1. Szövegértés 

1.1. Információk feldolgozása és megítélése 

Információk célirányos és kritikus használata: kiválasztás, újrarendezés a téma és az olvasási cél összefüggésében.  

1.1.1. Nyomtatott és elektronikus információforrások ismerete és használata (pl. egynyelvű szótár, antológia, ké-

zikönyv, lexikon, enciklopédia, írott és elektronikus sajtó; CD-ROM, Magyar Elektronikus Könyvtár).  

1.1.2. Nyelvi-nyelvtani, irodalmi ismeretek alkalmazása nyomtatott és elektronikus információforrások szövege-

inek értelmezésében, létrehozásában, összehasonlításában, megítélésében. 

1.1.3. Gondolatokról, ismeretekről, véleményekről a személyes állásfoglalás kialakítása.  

1.2. Irodalmi és nem irodalmi szövegek értelmezése 

Különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazása a műfajnak, az adott szempontnak megfelelően.  

1.2.1.  Szépirodalmi, szakmai-tudományos, publicisztikai, gyakorlati szövegek értelmezésével, összehasonlításá-

val, értékelésével a gondolatmenet, a kifejezésmód, a műfaj, a szerkezet, a grammatikai szerveződés, a stílus je-

lentéshordozó szerepének megfogalmazása. 

1.2.2. Annak bemutatása, hogyan hordozza és fejezi ki az irodalom különböző korok és emberek tapasztalatait, 

élményeit, gondolatait, erkölcsi megfontolásait.  

1.2.3. Szövegen belüli és szövegek közötti jelentésbeli egymásra utalások megfogalmazása. 

1.2.4. Írott közlésekben, megnyilatkozásokban a cél, a kommunikatív kontextus meghatározása, a szerzői véle-

mények, álláspontok felismerése, rekonstruálása, értékelése.  

1.2.5. Olvasmányokra való tárgyszerű, illetve a személyes érintettséget is kifejező reagálás különböző írásbeli és 

szóbeli közlésmódban a műfaji normák és a címzettek figyelembevételével. 

 

2. Írásbeli szövegalkotás 

Különböző témákban, különböző műfajokban széles körű olvasottságon alapuló tájékozottság és személyes véle-

mény megfogalmazása a műfajnak, a témának, a címzettnek megfelelő szabatossággal.  

2.1. Tájékoztató, érvelő, esszé típusú szövegek létrehozása a megadott témákban (pl. a kulturális örökség; a civi-

lizáció ellentmondásai; az élet minősége, a mindennapi életvitel döntéshelyzetei; az emberi kapcsolatok, az erköl-

csi kérdések, az érzelmek; a mindenkori jelen problémahelyzetei, kérdései, válaszai; a tömegkommunikáció, az 

információs társadalom).  

2.2. Írásbeli és szóbeli műfajok felépítési, nyelvhasználati normáinak önálló alkalmazása, ideértve az önellenőrzés 

és a javítás képességét.  
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2.3. A megnyilatkozás céljának, tárgyának megfelelő kifejtettségű és stílusú közlés, a köznyelvi norma alkalma-

zása, biztos helyesírás, rendezett, olvasható íráskép.  

2.4. Kérdés, probléma írásbeli megvitatása, a téma több nézőpontú értékelését is magában foglaló önálló vélemény, 

álláspont, következtetés megfogalmazása az érvelés módszerével.  

2.5. Műalkotások (pl. költészet, széppróza, színház, film, épített környezet, tárgyi világ, képzőművészet, zene) kel-

tette hangulat, élmény, vélemény, álláspont, értékelés kifejezése.  

2.6. Hivatalos írásművek (pl. hozzászólás, pályázat, levél, önéletrajz, kérvény) szerkezeti, tartalmi, nyelvi normá-

inak alkalmazása.  

 

3. Beszéd, szóbeli szövegalkotás 

3.1. A beszédhelyzetnek, a műfajnak és a témának megfelelő nyelvi norma követésével lényegre törő, világos 

felépítésű, önállóan kifejtett közlés.  

3.2. A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kritériumainak, zenei eszközeinek – 

artikuláció, beszédtempó, hangerő, hangsúly, hanglejtés, szünet – alkalmazása élőbeszédben, felolvasásban, me-

moriter szöveghű előadásában, adott témáról szóló szóbeli előadásban.  

 

4. Fogalomhasználat 

4.1. Szövegértelmezés, olvasmányélmény, személyes állásfoglalás fogalmilag helytálló bemutatása, előadása.  

4.2. Erkölcsi, esztétikai, poétikai, retorikai, stilisztikai fogalmak beszédhelyzetnek, témának megfelelő önálló 

alkalmazása.  

4.3. Fogalmak összefüggéseinek, változó jelentésének megértése – bizonyítása példákkal.  

 

Csak emelt szinten 

4.4. Fogalmak értelmezése, meghatározása, összehasonlítása történeti kontextusokban is.  

4.5. Fogalmak változó érvényességéből következtetések megfogalmazása (pl. a köznyelvi norma alakulása, az 

irodalmiság fogalmának  változásai). 
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B) ISMERETKÖRÖK 

 

 

1. MAGYAR NYELV 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1. Ember és nyelv A nyelv mint jelrendszer. 

Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya.  

A nyelv mint az egyén, illetve mint a közösség alkotása.  

A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói. 

A nyelv diakrón és szinkrón változásainak jellemzése példákkal. 

A nyelv szerepe a világról formált tudásunkban. 

A nyelvi változás, a nyelv mint változó rendszer. 

 

1.2. Kommunikáció 

 

 

 

 

 

A kommunikációs folyamat tényezői és funkciói, ezek összefüggései a 

kifejezésmóddal.  

A kommunikáció nyelvi és nem nyelvi kifejezőeszközei.  

A kommunikáció formája: a szóbeliség és az írásbeliség. 

A szövegfajták tartalmi és formai jellemzőinek kapcsolata a kommuni-

kációs folyamattal. 

 

A kommunikáció fogalmának interdiszciplináris jellege.  

 

1.2.1. A jel, a jelrendszer 

 

1.2.2. Nyelvi és vizuális 

kommunikáció 

 

A jel, jelek, jelrendszerek a nyelvi és nem nyelvi közlésben. 

 

Az emberi kommunikáció nem nyelvi formái (pl. gesztusok, mimika, 

térközszabályozás, tekintet, külső megjelenés, csend). A vizuális és a 

nyelvi jel, a vizuális és a nyelvi kommunikáció. 

A nyelvi jel sajátosságai. 

 

Társadalmak és kultúrák jelrendszereinek történeti eltéréseire egy-két 

példa (a folklór, az utca, az elektronikus kommunikáció jelrendszere). 

 

1.2.3. A nyelvhasználat 

mint kommunikáció 

 

 

1.2.4. Kommunikációs 

funkciók és közlésmódok 

 

 

1.2.5. Személyközi kom-

munikáció 

 

A kommunikációs folyamat tényezői és összefüggésük megértése, bi-

zonyítása beszédhelyzetek elemzésével, szövegértelmezéssel, szöveg-

alkotással. 

 

Példák a különböző közlésmódok kommunikációs funkciói (párbe-

széd, történetmondás, levél, üzenet, feljegyzés, köszönés, megszólítás-

formák). 

 

A közvetlen emberi kommunikáció néhány sajátszerűsége.  

A mindennapi – nyilvános és magánéleti – élethelyzetek néhány tipi-

kus kommunikációs konfliktusa és lehetséges feloldásuk. 

A nyelvi és nem nyelvi kommunikációs normák kultúránkénti eltéré-

sei példák alapján. 

A kommunikációs funkciók fogalma és szerepe. 

 

 

 

 

 

A közvetlen személyközi kommunikáció, az írott és elektronikus tö-

megkommunikáció különbségeinek felismerése és össze-hasonlítása. 
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1.2.6. A tömegkommuniká-

ció 

 

A tömegkommunikáció hatása a nyelvre és a gondolkodásra. 

1.3. A magyar nyelv törté-

nete 

1.3.1. A magyar nyelv ro-

konsága 

 

1.3.2. Nyelvtörténeti kor-

szakok 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magyar nyelvrokonság főbb bizonyítékai néhány példával.  

 

 

A magyar nyelv történetének fő szakaszai. 

Egy nyelvtörténeti korszak jellemzése. 

A nyelvtörténet forrásai: kézírásos és nyomtatott nyelvemlékek.  

A tihanyi apátság alapítólevele, a Halotti beszéd és könyörgés, az 

Ómagyar Mária-siralom főbb jellemzői. 

A nyelvújítás mibenléte, történelmi, művelődéstörténeti háttere, hatása 

– példák alapján. 

 

 

A nyelvrokonság kutatásának módszerei. 

Az ősmagyar, az ómagyar, középmagyar korszak, az újmagyar kor. 

 

A nyelvtörténeti korszakokat jellemző változások néhány példája a 

hangrendszerből, a nyelvtani rendszerből. 

Az életmód, a történelem és a szókincs néhány összefüggése, anyagi 

és szellemi műveltség megjelenése a szókészletben – néhány példá-

val. 

A szókészlet rétegei: ősi örökség, belső keletkezésű elemek, jöve-

vényszók, nemzetközi műveltségszók, idegen szavak. 

Néhány szöveg bemutatása a régi magyar irodalom köréből (pl. Páz-

mány Péter, Mikes Kelemen). 

1.3.3. Az írott nyelvi norma 

kialakulása 

 

1.3.4. Nyelvművelés 

 

 

 

A mai magyar nyelvművelés néhány alapkérdése. 

Az egységes írott nyelvi norma kialakulása. 

A könyvnyomtatás, a tudományok fejlődésének szerepe. 

 

A nyelvművelés szerepe az új nyelvi fejlemények, jelenségek értelme-

zésében. 

1.4. Nyelv és társadalom 

1.4.1. Nyelvváltozatok 

 

 

 

 

1.4.2. Kisebbségi nyelv-

használat 

 

1.4.3. A határon túli ma-

gyar nyelvűség 

 

 

A társadalmi és területi nyelvváltozatok és a norma. 

A főbb nyelvváltozatok: a nyelvi sztenderd, a köznyelv, a regionális 

köznyelv, a nyelvjárások és a csoportnyelvek (szaknyelv, rétegnyelv, 

ifjúsági nyelv, szleng). 

Az egynyelvű szótárak ismerete.  

A Magyarországon beszélt kisebbségi nyelvek megnevezése. A ki-

sebbségi nyelvhasználat, nyelvi kultúra társadalmi jelentősége. 

 

A határon túli magyar nyelvhasználat főbb adatai, tendenciái.  

A nyelvközösség helyzete és nyelvhasználata közötti összefüggés. 

 

A rétegnyelvi szótárak (pl. tájszótár, szaknyelvi szótár).  

Legalább egy nyelvjárástípus főbb jellemzői (pl. nyugati, palóc, déli, 

tiszai, mezőségi, székely, csángó). 

A szókincs szerepének jellemzése nem irodalmi és irodalmi művek-

ben (pl. újságnyelvben, szaknyelvben, szociográfiában). 

A főbb nézetek a kétnyelvűségről, a kettősnyelvűségről.  

Nyelvpolitika, nyelvi tervezés. 

 

1.4.4. Tömegkommuniká-

ció és nyelvhasználat 

 

A tömegkommunikáció leggyakoribb műfajai és hatáskeltő eszközei. 

Az információs társadalom hatása a nyelvhasználatra és a nyelvi érint-

kezésre (pl. szövegszerkesztés számítógéppel, kommunikáció az inter-

neten, elektronikus levelezés).  
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1.5. A nyelvi szintek  

 

 

 

 

1.5.1. Hangtan 

 

 

 

1.5.2. Alaktan és szótan 

 

 

Szépirodalmi és köznyelvi szövegek hangtani, alak- és szótani, mon-

dattani, jelentéstani elemzése. 

Grammatikai ismeretek felhasználása a szövegek megértésében és kü-

lönféle műfajú szövegek létrehozásában. 

 

A beszéd, a beszédfolyamat, a beszédhang, a hangképző szervek. 

A magánhangzók és a mássalhangzók rendszere; a hangok találkozása 

(alkalmazkodása) és helyesírásuk.  

 

A morfémák, szóelemek szerepe és helyes használata a szóalak felépí-

tésében, a szószerkezetek alkotásában.  

A magyar helyesírás alapelveinek alkalmazása és magyarázata példák-

kal. 

A szófajok rendszere és a szóalkotás módjai. 

Az alapszófajok, a viszonyszók és a mondatszók mondatbeli és szö-

vegbeli szerepének értelmezése.  

A leíró grammatika mint a magyar nyelvi rendszer modellje. 

 

 

 

 

A magyar hangállomány.  

A magyar hangrendszer néhány nyelvtörténeti vonatkozása. 

A magyar helyesírás rendszere, a helyesírás stilisztikai változatai. 

 

 

 

 

 

A szófajváltás jelensége, a többszófajúság. 

 

 

1.5.3. Mondattan 

 

 

A mondat szerkezete: teljes és hiányos szerkezetű; tagolt, tagolatlan; 

egyszerű, összetett. 

A mondat jelentése: elsődleges és másodlagos jelentés. 

A modalitás, a mondatfajták elemzése grammatikai és szemantikai 

eszközökkel. 

Az egyszerű mondat részei; felépítése. 

A szintagma mint nyelvi egység, az alárendelő és mellérendelő szin-

tagmatikus szerkezet. 

Az állítmány és az alany. A tárgy és fajtái. 

A határozók fogalma és kifejezőeszközei, fajtái, a magyar határozói 

rendszer, a határozók irányhármassága. A jelzők fogalma és fajtái, 

használatuk.  

 

 

1.5.4. A mondat szintagma-

tikus szerkezete 

 

1.5.5. A mondat a szöveg-

ben 

 

1.5.6. Logikai és grammati-

kai viszonyok az összetett 

mondatban 

A mondat az élőbeszédben és az írott nyelvben. 

A mondat és a szöveg. 

 

 

 

 

A mellérendelő összetett mondatok mint logikai-tartalmi viszonyok.  

Az alárendelő összetett mondatok mint a főmondat és a mellékmonda-

tok grammatikai viszonyai. 

A mondat fogalma, a rendszermondat és a szövegmondat. 

A szinteződés és a tömbösödés jelenségei. 

Mondatvariánsok közötti különbségek értelmezése, pl. a stílusérték 

szempontjából. 

 

 

Összetett mondatok elemzése szerkezeti rajzzal. 
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Sajátos jelentéstartalom a mellékmondatokban. 

A többszörösen összetett mondatok (utaló- és kötőszók, a központozás 

használata és értelmezése szövegértésben, szövegmondásban, szöveg-

alkotásban). 

 

1.5.7. Szókincs és frazeoló-

gia 

 

 

A szókincs változásának okai, a szókészlet rétegei. 

A szóalkotás lehetőségei: a szóképzés jelentésmódosító szerepe; a szó-

összetétel jelentősége, fajtái; a mozaikszók, az összetett szavak helyes-

írása. 

A szóalkotás ritkább módjai: elvonás, tapadás, jelentésmegoszlása, rö-

vidítések. 

A szóteremtés jelentősége, az indulatszók, a hangutánzás és hangulat-

festés. 

1.6. A szöveg  

 

 

1.6.1. A szöveg és a kom-

munikáció 

 

A szöveg egységének tényezői, feltételei, elsődleges és mögöttes je-

lentés. 

 

A szöveg szóban és írásban. 

A szöveget alakító tényezők: a beszédhelyzet, a cselekvés, a szöveg-

környezet, a tudáskeret. 

A tájékoztató, kifejező, érvelő és felhívó szövegfunkciók. 

Lineáris és globális kohézió a szövegben. 

Szövegelemzés megfelelő fogalmak alkalmazásával. 

A szöveg pragmatikai, szemantikai és grammatikai megközelítése. 

A címzett szerepe a szöveg megszerkesztettségében, a kifejtés mély-

ségében. 

 

1.6.2. A szöveg szerkezete 

és jelentése 

 

 

1.6.3. Szövegértelmezés 

 

 

A szöveg felépítése, egységei – külső körülmények: szövegméret, 

megjelenés. 

A szövegösszetartó erő: jelentésbeli és grammatikai kapcsolóelemek. 

 

A kontextuális jelentés (pl. előre- és visszautalás, makro- és mikro-

struktúra, hiányos mondat, szórend, egyeztetés).  

A téma értelmezése mindennapi, tudományos és szépirodalmi szöve-

gekben.   

A mindennapi szövegvilágban való eligazodást lehetővé tevő pragma-

tikai ismeretek alkalmazása a szövegértésben és a szövegalkotásban 

(pl. szövegfunkciók, szövegtípusok, befogadói tudáskeret, háttérisme-

retek). 

 

 

1.6.4. A szöveg szóban és 

írásban 

 

 

A szóbeliség és az írásbeliség hatása a szövegformálásra és a szöveg 

előadására. 

A szövegfonetikai eszközök és az írásjelek értelmes, kifejező alkalma-

zása. 

A cél és a téma összefüggéseinek érvényesítése szóban és írásban. 

A témaváltás felismerése és jelölése, bekezdések szerkesztése. 

 

A szöveg dinamikus és statikus összetevői. 

 

1.6.5. Az intertextualitás 

 

Az ismeretközvetítő CD-ROM és az internet intertextualitásának főbb 

jellemzői. 
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Az intertextualitás jelenségeinek értelmezése irodalmi és nem iro-

dalmi szövegekben. 

1.6.6. A szövegtípusok 

 

 

 

Szövegtípusok kommunikatív, szerkezeti, nyelvi jellemzői.  

A továbbtanuláshoz, illetve a munka világában szükséges szövegtípu-

sok (pl. kérvény, önéletrajz, pályázat, hivatalos levél, meghatalmazás, 

hozzászólás). 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői. 

A monologikus és a dialogikus szövegtípusok (pl. előadás, vita). 

Ismeretterjesztő szövegek elemzése (pl. a címzettek, a téma, a szó-

használat, a megszerkesztettség szempontjából). 

 

A szövegtipológiai elemzés fő szempontjai. 

A beszéd és az írás összehasonlítása (a beszéd mint többdimenziós 

rendszer). 

 

1.6.7. Szöveg a médiában 

 

A publicisztikai és a tájékoztató műfajok, valamint az elektronikus 

média hagyományos (rádió, televízió) és új közlésmódjai (e-mail, in-

ternet stb.).  

Az új közlésmódok társadalmi hatása. 

Az írott és az elektronikus tömegkommunikáció szövegtípusait elkülö-

nítő nyelvi és nem nyelvi tényezők. 

Médiaközlések elemzése (pl. hír, hírmagyarázat, tudósítás, interjú, 

cikk, glossza, ismeretterjesztő szöveg): tartalmi, szerkezeti és szöveg-

formálási kritériumai, nyelvhasználati, hatásbeli sajátosságai. 

 

1.7. A retorika alapjai 

1.7.1. A nyilvános beszéd 

 

A retorika mint a meggyőzés művelete a gondolatközlésben.  

A nyilvános beszéd, a közszereplés főbb nyelvi és viselkedésbeli kri-

tériumai. 

Az élőbeszéd fajtái.  

A beszéd felépítése, a szövegszerkesztés lépései az anyaggyűjtéstől a 

megszólalásig. 

A retorika jelentősége és alkalmazásának társadalmi színterei.  

A retorika mint a szónoklás tudománya. 

Néhány történeti értékű és jelenkori szónoki beszéd retorikai eszközei 

és esztétikai hatása. 

Hangzó szövegek elemzése, összehasonlítása. 

1.7.2. Érvelés, megvitatás, 

vita 

Az érvelés, az érvelés beszédhelyzete és eszközei. 

A kulturált vitatkozás kritériumai, vita értelmezése. 

Az írásbeli meggyőzés eljárásai, az érvelés műfajai: a bizonyítás, a cá-

folat, néhány érvtípus. 

Hitelesség, hatás, meggyőzési szándék; a manipuláció felismerése, ér-

tékelése. 

 

A jelentésrétegek feltárása, megfogalmazása irodalmi és nem irodalmi 

szövegekben (aktuális tagolás, új közlések, implikációk, kontextusok 

stb.) 

1.7.3. A szövegszerkesztés 

eljárásai 

A spontán megnyilatkozás és a megtervezett szöveg különbsége.  

A témajelölő cím mint a globális kohézió eszköze. 

Az összefoglalás funkciója és típusai (pl. vázlat, tartalmi kivonat, tö-

mörítés). 

 

 

 

1.8. Stílus és jelentés 

1.8.1. Szóhasználat és stílus 

 

 

 

Stílus és jelentés a mindennapi nyelvhasználatban, a szaknyelvben és a 

szépirodalomban. 

Stílusjelenségek felismerése, értelmezése, értékelése.  

 

A szóhasználat nyelvtani, jelentésbeli és stiláris kötöttségei. 
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1.8.2. A szójelentés  

 

 

 

 

 

1.8.3. Állandósult nyelvi 

formák  

 

 

1.8.4. Nyelvi-stilisztikai 

változatok 

 

 

 

 

 

A nyelvi jelek csoportjai a hangalak és a jelentés viszonya alapján.  

A szóhasználati jelentés alapjai – az alapjelentés, mellékjelentés, al-

kalmi jelentés közti viszony.  

Egynyelvű szótárak: Magyar szinonimaszótár, Magyar értelmező kézi-

szótár, valamint kétnyelvű szótárak ismerete. 

 

Az állandósult szókapcsolatok, szokványos kifejezésmódok stílusér-

téke (szólás, szóláshasonlat, közmondás, szállóige, közhelyek, nyelvi 

panelek, sztereotípiák). 

 

A stílus szerepe a jelentésteremtésben (nyelvi eszközök  

megválogatása, szerkesztés, hatásosság, többletjelentés, a stílus mint a 

beszélő attitűdjének kifejeződése stb.). 

A stílust létrehozó nyelvi és kommunikációs tényezők értelmezése. 

 

A jelentés fogalmi megközelítései: szóelemek (grammatikai jelentés), 

lexémák (szótári szavak), szószerkezetek (grammatikai viszonyok) je-

lentése, állandósult szókapcsolatok, szóértékű nyelvi elemek jelentés-

viszonyai. 

Nyelv, beszéd, szöveg és stílus összefüggése, a stílusérték fogalma, a 

konnotatív és a denotatív jelentéssel összefüggésben is. 

A szójelentés változásai. 

Stílusvariánsok nyelvi-nyelvtani elemzése és alkalmazása. 

Következtetések megfogalmazása a nyelvi-stilisztikai eszközök lehe-

tőségeiről. 

 

 

 

 

Összetett képrendszerek, képi hálózatok, jelképrendszerek. 

 

 

 

 

1.8.5. Stíluseszközök A képszerűség stíluseszközei és hatása: képek, képrendszerek felisme-

rése, értelmezése.  

Az eufemizmus, evokáció, anakronizmus, állandó jelző, archaizálás 

stb. felismerése, értelmezése. 

A szövegelrendezés stílushatásának felismerése, értelmezése: az egy-

szerűbb alakzatok fajtái és hatásuk. 

 

Az alakzatok egyéb fajtái: paradoxon, oxymoron, inverzió  

 

1.8.6. Stílusréteg, stílusvál-

tozat 

Tipikus kommunikációs helyzetekben létrejövő, jellemző beszélt és 

írott nyelvi közlésmódok: a stílusrétegek. 

A társalgási stílus ismérvei, minősége. 

A közélet színterei, a közéleti és a hivatalos stílus kritériumai, stiláris 

kötöttségei. 

A publicisztikai stílus főbb jellemzői, tipikus szóhasználat, a megjele-

nítés közlésértéke (pl. tipográfia, képi világ). 

Objektivitás és szubjektivitás, tény és vélemény stílusbeli különbsége 

a tömegkommunikációban. 

A tudományos és a szakmai stílus sajátosságai.  

Nem irodalmi és szépirodalmi szövegek stílusának összehasonlítása. 

A stíluskorszakokról, stílusirányzatokról szerzett ismeretek felhaszná-

lásával stílustörténeti összehasonlítások – példák alapján. 

Irodalmi és nem irodalmi szövegek stílushatásának komplex értéke-

lése. 

A mondatszerkezet stiláris változatai – a verbális stílus, a nominális 

stílus, hiányos mondat, körmondat. 

A stílusrétegeket elkülönítő tényezők. 

Nyelvi-stilisztikai variánsok összehasonlító elemzése különböző stí-

lusrétegekből vett szövegek körében. 

A stílus és norma koronkénti változatai – néhány példa bemutatásával. 
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2. IRODALOM 

2.1. Szerzők, művek 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINT 

Középszint Emelt szint 

2.1.1. Életművek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi 

Dezső, József Attila. 

Az életút, az életmű jelentős tényei. Kronológiai és topográfiai tájéko-

zottság, a szerzők jellegzetes regionális, kulturális kötődései, a pálya-

kép főbb jellemzői, néhány kortárs megnevezése. 

A főbb művek szövegismereten alapuló értelmezése, kapcsolatok a 

művek között (pl. témák, műfajok, kifejezésmód, jellemző motívumok), 

a művek elhelyezése az életműben, az adott korszakban. 

Memoriterek szöveghű és kifejező előadása. 

Művekről szóló olvasatok, vélemények értelmezése. 

 

A pályaszakaszokat jellemző főbb témák, kérdésfeltevések. 

A pályaképre ható irányzatok és szellemi kötődések, világirodalmi 

párhuzamok. 

Kötetek, ciklusok, témák, motívumok.  

Művek hatása, fogadtatása – egy-két példa alapján.  

A szerző utóélete, helye és hatása az irodalmi-kulturális hagyo-

mányban. 

Kritikák, különböző interpretációk. 

2.1.2. Portrék  

 

 

 

 

Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel, Kölcsey Fe-

renc, Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, 

Szabó Lőrinc, Radnóti Miklós, Weöres Sándor, Ottlik Géza, Márai 

Sándor, Pilinszky János. 

Az életmű néhány jellemzője keretében 2-3 lírai és/vagy értelemsze-

rűen egy vagy néhány epikai, drámai alkotás bemutatása, értelmezése 

pl. a korstílus, a téma, a műfaj, a kompozíció, a jellemző motívumok, 

jelentésrétegek, világlátás alapján. 

Memoriterek – legalább három szerzőtől teljes szövegek, összefüggő 

részletek. 

 

Legalább 3-4 lírai és/vagy 1-2 epikai alkotás szövegismereten ala-

puló több szempontú értelmezése. 

Tájékozottság a korszakban, a kortársak között (pl. Berzsenyi és 

Kazinczy, Berzsenyi és Kölcsey; Jókai és kora), az irodalmi hagyo-

mányban (pl. az antik hagyomány Berzsenyi, Kosztolányi, Radnóti 

költészetében). 

Műfaji, kifejezésmódbeli, tematikai sajátosságok a korszak szel-

lemi irányzataival, a korstílussal való összefüggésben is. 

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, esztétikai, filozófiai 

vonatkozása. 

2.1.3. Látásmódok 

 

 

Zrínyi Miklós, Jókai Mór, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, Kassák La-

jos, Illyés Gyula, Németh László, Örkény István, Nagy László, Nemes 

Nagy Ágnes, Szilágyi Domokos. 

Választandó legalább három szerző a felsoroltak közül. (A lista bővít-

hető legfeljebb két, a fentiekhez hasonló jelentőségű szerzővel.) 

Választandó legalább 4 szerző a felsoroltak közül.  

A választott szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai, illetve drámai mű-

vének értelmezése a korszak szellemi irányzataival való összefüg-

gésben is. 
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A világlátás és a kifejezésmód sajátosságainak bemutatása egy-két mű 

lényegre törő értelmezésével. 

A művekben felvetett kérdések néhány etikai, esztétikai, filozófiai 

vonatkozása. 

A művek fogadtatása, hatása, utóélete az irodalmi-kulturális ha-

gyományban – egy-egy példa (pl. Krúdy Gyula és Huszárik Zoltán 

Szindbád filmje). 

 

2.1.4. A kortárs  

irodalomból 

Legalább egy szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai művének értelmezése 

az 1980-tól napjainkig tartó időszakból.  

Tájékozódás a kortárs irodalmi nyilvánosságban (pl. antológiák, iro-

dalmi ismeretterjesztés, könyvhét). 

Nyomtatott szöveg, digitális közlés. 

 

Egy költő néhány versének; egy-egy drámaíró, illetve prózaíró  

1-2 művének értelmezése.  

 

2.1.5. Világirodalom 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az európai irodalom alapvető hagyományai: az antikvitás és a Biblia 

(pl. műfajok, témák, motívumok, hőstípusok). 

A romantika,  a századfordulós modernség (a szimbolizmustól az 

avantgárdig) jellemzőinek és egy-két kiemelkedő képviselőjének be-

mutatása. 

 

 

Középkor, reneszánsz, barokk, felvilágosodás, romantika, a 19. 

század második fele, avantgárd és a 20. század első fele, a 20. szá-

zad második fele és kortárs világirodalom jellemzőinek ismerete és 

a  

és korszakonként legalább két-két mű bemutatása.  

Művek értelmezése – pl. műfaji sajátosságok, a téma, a kompozí-

ció összefüggései, a lehetséges és szükséges stíluskorszakbeli, stí-

lustörténeti vonatkozások – a korszak szellemi irányzataival, a kor-

stílussal való összefüggésben is.  

2.1.6. Színház- és dráma-

történet 

 

Színház és dráma különböző korszakokban.  

Az alábbi műveknek, a szerzők/korszakok 1-1 művének értelmezése 

az adott korszak színházi/irodalmi hagyományainak összefüggésében: 

Szophoklész, Shakespeare, Moliére, Katona József: Bánk bán, Madách 

Imre: Az ember tragédiája 

 

Színház és dráma (pl. színpadi megjelenítések összehasonlítása). 

Egy-egy dráma elemzése a következő szerzőktől/műfajokból: Ib-

sen, Csehov, epikus dráma, abszurd dráma 

2.1.7. Az irodalom határ-

területei 

 

 

Az irodalom kulturális határterületei – népköltészet, műköltészet, al-

kalmi költészet.  

Az irodalom filmen, televízióban, dalszövegben, a virtuális valóság-

ban: az adaptáció, a műfajcsere jelenségei (pl. irodalom filmen, rádió-

ban, televízióban, digitális közlésben). 

Az olvasmányok iránti tömegszükséglet és a művészi színvonal/minő-

ség összefüggései. 

A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei (pl. sematizált 

hőstípusok, élethelyzetek, értékvilág, kalandosság, csattanó, szójáték). 

Egy-két tipikus műfaj (pl. útirajz, detektívregény, kalandregény, kép-

regény, tudományos fantasztikus irodalom, humoros és erotikus iroda-

lom, dalszöveg, sanzon, vicc, reklámvers) jellemzőinek bemutatása. 

Könyvnyomtatás, sajtó, irodalom (pl. a folytatásos regény jelentő-

sége és példái). 

Egy-egy jellemző nézet az irodalomolvasás szellemi, lelki motivá-

cióiról (pl. az olvasásterápia). 

 

„Magas” (elit) művészet és a tömegkultúra viszonyának problé-

mája egy korszakban. 
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 Mítosz, mese és kultusz. Film- és könyvsikerek, divatjelenségek ko-

runk kultúrájában (pl. A Gyűrűk Ura, Bridget Jones naplója).  

Az irodalmi ismeretterjesztés főbb nyomtatott és elektronikus műfajai 

(pl. könyvismertetés, ajánlás, kritika, CD-ROM, internetes könyvkíná-

lat). 

 

2.1.8. Interkulturális meg-

közelítések és regionális 

kultúra 

 

Interkulturális jelenségek, eltérő szöveghagyományok. 

A régió, a tájegység, a település kulturális, irodalmi múltbeli és jelen 

hagyományainak bemutatása (pl. nemzetiségi, etnikai kisebbségek iro-

dalma, alkotások a kisebbségekről; folklór, művelődéstörténeti  vonat-

kozások; múzeum, színház, civil társaságok). 

A tájhoz, a régióhoz, a településhez kötődő szerzők; tájak, régiók iro-

dalmi alkotásokban való megjelenítése. 

Életmódra, kulturális szokásokra utaló dokumentumok (pl. tárgyi em-

lék, fotó, film, hangdokumentum) alapján következtetések megfogal-

mazása egyes korok kultúrájára nézve. 

 

 

2.2. Értelmezési szintek, megközelítések 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINT 

Középszint Emelt szint 

2.2.1. Témák,  

motívumok 

 

Szépirodalmi alkotások gondolati, tematikus, motivikus egyezései-

nek és különbségeinek összevetése. 

Az olvasott művekben motívum, téma változatainak felismerése, ér-

telmezése (pl. hegy, kert, sziget, alászállás, felemelkedés, nemzedé-

kek, család, felnőtté válás, beavatás; ember és természet, mikro- és 

makro-kozmosz, felnőtt–gyermek, férfi–nő, bűn és bűnhődés, ván-

dorlás, kaland, falusi és nagyvárosi életformák). 

 

Műveket összekötő motivikus összefüggések (pl. hasonlóságok, pár-

huzamosságok, nyilvánvaló utalások) felismerése, szerepének, jelen-

tésének megfogalmazása. 

Néhány téma, motívum, toposz, archetípus hosszmetszetszerű feltá-

rása érvekkel, példákkal. 

Egy-egy szépirodalmi mű motívumainak továbbélése – bizonyítás 

példákkal.  

Az intertextualitás egy-egy példájának bemutatása elsősorban a 

posztmodern irodalmából. 

2.2.2. Műfajok, poétika 

 

 

 

 

 

 

A műnemek és műfajok felismerése. 

Alapvető versformák felismerése. 

Poétika fogalmak alkalmazása művek bemutatásában, értelmezésé-

ben. 

Azonos műfajú alkotások összehasonlítása. 

 

 

Különböző korokban keletkezett, azonos műfajú alkotások poétikai 

szempontú összevetése, történeti változásainak vizsgálata. 

Műfajteremtő művek, egy-egy magyar és világirodalmi példa bemu-

tatása.  

Egy-egy műfaj, poétikai sajátosság változása hosszabb-rövidebb tör-

téneti folyamatban (pl. elégiák a magyar irodalomban; epigrammák 

Kazinczytól Illyésig, a meseforma változatai, az antik és a 
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 Shakespeare-i tragédia; regényformák, regénytípusok, a posztmo-

dern irodalom poétikai jellemzői). 

2.2.3. Korszakok, stílus-

történet 

 

A kifejezésmód és világlátás változása a különböző korszakokban a 

középkortól a szimbolizmusig. 

 

 

2.2.3.1. Irodalomtörténet 

 

 

 

 Az irodalom, az irodalmiság történetileg változó hagyományának be-

mutatása néhány példával.  

Magyar irodalomtörténet/művelődéstörténet főbb korszakainak né-

hány jellemzője. 

Azonosság és változás az irodalomban (pl. kifejezésmódok, témák, 

hőstípusok változásai; irányzatok, programok).  

 

3. FOGALMAK A MAGYAR NYELV ÉS AZ IRODALOM ISMERETKÖREIHEZ 

 

Középszint és emelt szint 
 

Az emelt szint fogalomismereti követelményeit dőlt betűvel jelezzük. 

A) MAGYAR NYELV 
 

beszédtett  

diakrónia, szinkrónia 

jel, jelrendszer 

 

a nem nyelvi kommunikáció  

a kommunikáció, a kommunikációs folyamat funkciói, tényezői 

a kommunikáció létformái: szóbeliség, írásbeliség; magánéleti, nyilvános kommunikáció 

 

a magyar nyelv történeti korszakai: nyelvemléktelen kor, nyelvemlékes kor; ősmagyar, ómagyar, középmagyar kor, nyelvújítás, újmagyar kor, mai magyar nyelvhasználat 

finnugor nyelvcsalád 

nyelvemlék: szórványemlék, vendégszöveg, kódex, ősnyomtatvány 

nyelvi norma 

összehasonlító nyelvtudomány 

 

a nyelv vízszintes és függőleges tagolódása: sztenderd, köznyelv, nyelvjárás, regionális köznyelv, csoportnyelvek, szleng, argó 

kettősnyelvűség, kétnyelvűség 

nyelvi tervezés, nyelvpolitika, nyelvtörvény 
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a helyesírás alapelvei: a kiejtés, a szóelemzés, a hagyomány, az egyszerűsítés elve 

a magánhangzó, mássalhangzó képzésmódja, alkalmazkodása (hangtörvények) 

a szóelem (morféma) fajtái 

a szójelentés: egyjelentésű, többjelentésű, azonos alakú szó; rokon- és hasonló alakú, ellentétes jelentésű szó; hangutánzó, hangulatfestő szó 

a szókincs rétegei: ősi szavak, belső keletkezésű szavak, jövevény- és idegen szavak 

a szószerkezetek  fajtái, alá- és mellérendelő szószerkezetek 

állandósult szókapcsolat: szólás, szóláshasonlat, szállóige, közmondás 

egyeztetés a szintagmákban 

jelentés: szó-, mondat-, szövegjelentés; denotatív, konnotatív jelentés, szótári, kontextuális jelentés 

jelentésrétegek mondatban, szövegben 

jelentésszerkezet, jelentéselem,  jelentésmező, jelhasználati szabály  

központozás: a gondolatjel, a zárójel, a kettőspont, a pontosvessző, az idézőjel szerepe 

mondat- és szövegfonetikai eszközök 

mondatfajták: modalitás  

mondatszerkezet: egyszerű mondat, összetett mondat, alárendelő, mellérendelő összetett mondat; tagolt, tagolatlan mondat, teljes, hiányos mondat 

sajátos jelentéstartalom: feltétel, következtetés, hasonlítás, megengedés 

szóalkotás: szóképzés, szóösszetétel, mozaikszó 

szófaji rendszerünk, alapszófajok, viszonyszók, mondatszók 

 

a hiány szövegösszetartó szerepe 

a tömegkommunikáció tájékoztató, véleményformáló műfajai: hír, tudósítás, kommentár, cikk, interjú, riport, glossza, recenzió, kritika   

intertextualitás 

szórend: kötött és kommunikatív (szabad) szórend; aktuális tagolás: ismert és újságoló rész (téma, réma) 

szöveg, szövegmondat, szövegegységek: bekezdés, tömb, szakasz 

szövegjelentés: témahálózat, tételmondat, kulcsszó, kontextuális jelentés 

szövegkapcsoló elemek: kötőszó, névmás, névelő, határozószó, előre- és visszautalás (rámutatás, anafora, katafora, deixis), egyeztetés a szövegben 

szövegkohézió (lineáris, globális) 

szövegtípus, szövegfajta: definíció, magyarázat, kisértekezés, értekezés, tanulmány, esszé, pályázat; ajánlás, műelemzés, értelmezés; vita, referátum, előadás; hivatalos levél, 

meghatalmazás, kérvény, önéletrajz 

 

érvelés: tétel (állítás), érv, ellenérv, cáfolat; deduktív, induktív módszer  

retorika: szónoklat, alkalmi beszéd, meggyőző szövegműfajok; szónoklat részei: bevezetés (az érdeklődés felkeltése, jóindulat megnyerése, témamegjelölés), elbeszélés, érv, 

bizonyítás, cáfolás, befejezés (összefoglalás, kitekintés), érzelmi betetőzés  
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a stílusirányzatok kifejezőeszközei 

alakzatok: ellipszis, kötőszóhiány, ismétlődés, gondolatritmus, oxymoron 

állandó és alkalmi stílusérték 

expresszivitás, eufemizmus, evokáció, archaizálás, egyéni szóalkotás, poétizáció 

hangszimbolika, hangutánzás, hangulatfestés, alliteráció, áthajlás, figura etimologica 

metafora, metaforizáció 

mondatstilisztikai változatok: verbális stílus, nominális stílus, körmondat  

motiváltság, motiválatlanság 

stílus, stíluselem, stílushatás 

szóképek: metafora, hasonlat, szinesztézia, metonímia, szinekdoché, összetett költői kép, allegória, szimbólum 

 

B) IRODALOM 

 

interkulturalitás 

irodalmi hagyomány, szöveghagyomány 

irodalomtörténet 

irodalmiság változó fogalma 

mitológia, mítosz 

szóbeliség, írásbeliség 

könyvnyomtatás, digitális közvetítés 

virtualitás 

műköltészet, népköltészet, folklór, népiesség 

színház, színházi konvenciók, a színházi hatás összetevői 

tömegkultúra – bestseller, krimi, tudományos-fantasztikus irodalom 

téma, motívum, vándormotívum, archetípus, toposz  

kultusz 

 

esztétika, filozófia, etika 

érték, esztétikai érték, történeti érték 

erkölcs, erkölcsi érték, választás, ítéletalkotás 

 

alkotás, befogadás, megszólított, címzett, olvasat, jelentés, jelentésrétegek, nyitott mű, értelmezés, értékelés  
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katarzis, érzésvilág, érzelmi hatás, képzelet, képzettársítás, fikció 

 

szerkezet, kompozíció, ciklus, forma, megformáltság, szimmetria, aszimmetria, polifónia 

harmónia, diszharmónia, feszültség, feszültségoldás, késleltetés 

cím, címadás 

idő, időszemlélet, idősíkok, szimultanizmus 

tér és térszemlélet 

jellem, típus, hőstípus 

poétizáció, stilizáltság, allegorikus és szimbolikus ábrázolásmód 

 

művelődéstörténeti korszak, korstílus, stílusirányzat – ókori irodalom, középkor, reneszánsz, barokk, rokokó, klasszicizmus, szentimanetalizmus, romantika, realizmus, 

naturalizmus, szimbolizmus, szecesszió, avantgárd, futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, modernizmus, beat-irodalom, posztmodern 

humanizmus, reformáció 

műnem, műfaj 

epikai műfajok – anekdota, elbeszélés, elbeszélő költemény, emlékirat, eposz, komikus eposz, fabula, históriás ének, legenda, mese, monda, novella, regény, széphistória, 

vallomás, verses regény 

regényváltozatok, regénytípusok – családregény, fejlődésregény, életrajzi regény, lélektani regény, próbatételes kalandregény, történelmi regény, utópia 

epikus közlés – elbeszélő, elbeszélői nézőpont, narráció, belső monológ, cselekmény, dialógus, epizód, leírás; egyenes beszéd, függő beszéd, szabad függő beszéd, reflexió 

drámai műfajok – tragédia, színmű, commedia del’arte, drámai költemény, analitikus dráma, epikus színház, abszurd dráma 

dráma – dialógus, dikció, szituáció, bonyodalom, tetőpont, megfoldás, prológus, epilógus, deus ex machina, helyzet és jellemkomikum 

lírai műfajok – ars poetica, dal, elégia, elégiko-óda, himnusz, óda, episztola, jeremiád, rapszódia, epigramma 

líra – költői magatartás, szerep, élménylíra, tárgyias költészet, hangulatlíra, szerepvers, vershelyzet, lírai én, dallamra írott vers, képvers, verstípusok: önmegszólító, idő- és 

értékszembesítő, létösszegző 

átmeneti műfajok: napló, levél, fiktív levél, ballada, leíró költemény, életkép, jellemrajz 

a Biblia irodalmi műfajai: prófécia, zsoltár, evangélium, példázatos történet, apokalipszis 

 

esztétikai minőségek, hangnemek – abszurd, groteszk, komikum, tragikum, humor, irónia, gúny  

paródia 

 

ritmus, verselés, hangsúlyos verselés: időmértékes verselés, verslábak, sorfajták, strófaképletek, hexameter, pentameter, disztichon, szabad vers, szonett, zeneiség, rím, 

rímfajták, alliteráció, áthajlás 
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5.2. ANGOL NYELV 

A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

 

1. Olvasott szöveg értése 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Készségek 

 

A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő 

stratégiák alkalmazásával a szövegben 

 

A2: 

a lényeget (a szöveg célját) megérteni, 

eseménysorokat követni, 

kulcsinformációkat megérteni, 

 

B1: 

a gondolatmenet lényegét megérteni, 

véleményeket, érvelést nagy vonalakban követni, 

– egyes részinformációkat kiszűrni. 

A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfelelő 

stratégiák alkalmazásával a szövegben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

a gondolatmenetet követni, 

véleményeket, érvelést követni, 

az információkat megfelelő részletességgel megérteni, 

a szerző álláspontjára következtetni, 

a szerző, illetve a szereplők érzéseire, érzelmeire következtetni. 

 

1.2. A szöveg jellemzői A vizsgarészben használt szöveg 

autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett, 

tartalma, szerkezete, nyelve világos, 

A vizsgarészben használt szöveg 
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tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános ér-

deklődésének, 

megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi 

szintjét meghaladó ismeretekre, 

kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 

autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezése-

ket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizs-

gaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat si-

keres megoldásához, 

 

A2: 

rövid, egyszerű, 

hétköznapi nyelven íródott, és főként gyakran használt szavakat és 

nyelvi szerkezeteket tartalmaz, 

 

B1: 

rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos, 

hétköznapi nyelven íródott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb, 

konkrét vagy elvont témájú. 

 

Szövegfajták 

 

utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 

tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, menetrend, prospektus, műsorfü-

zet), 

levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

ismeretterjesztő szövegek, 

egyszerű elbeszélő szövegek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

publicisztikai írások, 

– (modern) szépirodalmi szövegek. 
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2. Nyelvhelyesség 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. Készségek 

 

 

 

A vizsgázó képes 

 

A2: 

az alapvető nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, 

kiegészítésére és létrehozására mondat- és szövegszinten, 

 

B1: 

– gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felis-

merésére kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. 

A vizsgázó képes 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismerésére, ki-

egészítésére és létrehozására szövegszinten. 

 

2.2. A szöveg jellemzői A vizsgarészben használt szöveg vagy szövegrészlet 

nehézségi foka alacsonyabb, mint az olvasott szöveg megértését mérő 

feladatokban, 

autentikus, esetleg szerkesztett, 

tartalma, szerkezete, nyelve világos, 

tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános ér-

deklődésének, 

megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi 

szintjét meghaladó ismeretekre, 

kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 

A vizsgarészben használt szöveg 
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autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezése-

ket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizs-

gaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat si-

keres megoldásához, 

 

A2: 

rövid, egyszerű, 

hétköznapi nyelven íródott, és főként gyakran használt szavakat és 

nyelvi szerkezeteket tartalmaz, 

 

B1: 

rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos, 

hétköznapi nyelven íródott. 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb, 

– konkrét vagy elvont témájú. 

 

3. Hallott szöveg értése 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1. Készségek A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő 

stratégiák alkalmazásával a szöveg 

 

A2: 

témáját felismerni, 

lényegét megérteni, 

kulcsfontosságú szavait megérteni, 

legalapvetőbb adatszerű információit kiszűrni, 

 

B1: 

A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő 

stratégiák alkalmazásával a szöveg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 
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gondolatmenetét nagy vonalakban követni, 

– egyes tényszerű részinformációkat megérteni. 

gondolatmenetét részleteiben is követni, 

megértésén túl a szövegkörnyezetből következtetni az egyes beszélők 

álláspontjára, 

– megértésén túl a szövegkörnyezetből következtetni a beszélők ér-

zelmeire és egymáshoz való viszonyára. 
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3.2. A szöveg jellemzői A vizsgarészben használt szöveg 

autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel), 

tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános ér-

deklődésének, 

megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános műveltségi 

szintjét meghaladó ismeretekre, 

kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 

anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el, 

egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el, 

akusztikai minősége kifogástalan, 

hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memóriá-

ját, 

autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifejezése-

ket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az adott vizs-

gaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az adott feladat si-

keres megoldásához, 

 

A2: 

hétköznapi nyelven hangzik el, szinte kizárólag gyakran használt sza-

vakat és nyelvi szerkezeteket tartalmaz, 

lassú, de még normál beszédtempójú, 

a standard kiejtés(ek)nek megfelelő, 

tisztán artikulált, 

– tartalmilag kifejezetten egyszerű, 

A vizsgarészben használt szöveg 
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 B1: 

hétköznapi nyelven hangzik el, alapvetően gyakran használt nyelvtani 

szerkezetekből és lexikai elemekből építkező, 

normál tempójú, 

a standard kiejtés(ek)hez közel álló, 

– tartalmilag és szerkezetileg mérsékelten összetett. 

 

 

 

 

 

B2: 

változatos nyelvtani szerkezetekből és lexikai elemekből építkező, 

természetes, a szöveg jellegének megfelelően változatos tempójú, 

– tartalmilag és szerkezetileg összetett. 

3.3. Szövegfajták közérdekű bejelentések, közlemények (pl. pályaudvaron, repülőtéren, 

áruházban), 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgála-

tok: útinformáció, nyitva tartás, menetrend), 

utasítások (pl. utcán, repülőtéren, pályaudvaron), 

médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, 

rövid hír), 

beszélgetések, telefonbeszélgetések, 

műsorrészletek, 

riportok, interjúk, 

beszámolók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– általános érdeklődésre számot tartó témáról szóló ismeretterjesztő 

szövegek. 

 

4. Íráskészség 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1. Készségek A vizsgázó képes 

a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani 

(lásd Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt),  

A vizsgázó képes 
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a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni (lásd Témakörök 

című részt),  

 

A2: 

a személyével, illetve közvetlen környezetével kapcsolatos témákról 

írni, 

az adott témáról egyszerű kifejezéseket használva írni, 

egyszerű mondatokból álló rövid, összefüggő szöveget írni, 

a szöveg mondatai között lévő alapvető logikai kapcsolatokat egy-

szerű nyelvi eszközökkel (pl. a leggyakrabban használt kötőszavak-

kal) kifejezni, 

 néhány egyszerű szerkezetet és alapvető helyesírási szabályt úgy 

használni, hogy a hibák ellenére érthető legyen a mondanivaló, 

 B1: 

ismert, köznapi témákról írni és véleményét is megfogalmazni, 

meglévő szókincsét változatosan használni, 

a szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, a logikai viszonyok kife-

jezését szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni, 

a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonyának 

megfelelő stílust és hangnemet választani, 

az adott szövegfajta formai sajátosságainak megfelelő írásművet létre-

hozni, 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket, nyelvi fordulatokat és a helyesírási 

szabályokat általában biztonsággal alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

a megadott témákat általános nézőpontból is tárgyalni, 

álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését rendszerzetten kifejteni,  

a nyelvi eszközök széles skálájának változatos alkalmazásával, össze-

függő, megfelelően tagolt, logikusan felépített szöveget létrehozni, 

– a nyelvtani struktúrákat valamint a helyesírás szabályait rendszer-

szerű hibák nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni. 

4.2. Szövegfajták 

 

rövid személyes jellegű közlés (pl. üzenet, naplóbejegyzés), 

üdvözlőlap, 
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meghívó, 

magánjellegű vagy intézménynek (pl. nyelviskolának) szóló levél. 

 

 

 

 

 

olvasói levél, 

– cikk (diák)újság számára. 

 

5. Beszédkészség 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

5.1. Készségek A vizsgázó képes 

a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő kom-

munikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyze-

tek és szándékok című részt), 

a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni (lásd a Téma-

körök című részt), 

a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan al-

kalmazni (pl. beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni), 

 

A2: 

saját magáról és közvetlen környezetéről egyszerű, begyakorolt nyelvi 

eszközökkel röviden és többnyire érthetően megnyilatkozni, 

egyszerű, begyakorolt beszélgetésekben részt venni, 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben rutin feladatokat megoldani 

(pl. vásárlás), 

– érezhető akcentusa és esetenként akadozó beszédtempója ellenére 

többnyire érthetően beszélni, 

A vizsgázó képes  

 

 

 B1:  
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az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját rugalmasan használni, és 

ezzel mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni, 

ismerős témáról folyó társalgásban részt venni, 

kevésbé begyakorolt mindennapi helyzetekben felmerülő feladatokat 

megoldani, 

viszonylag folyékonyan elmondani egy történetet, beszámolni élmé-

nyeiről és érzéseiről, 

érezhető akcentusa és esetleg lassú beszédtempója ellenére érthetően 

beszélni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet, 

gondolatait, álláspontját következetesen, folyamatosan kifejteni, 

a megadott témákat általánosabb nézőpontból is tárgyalni, 

folyamatosan és természetesen részt venni a különböző témájú társal-

gásokban, 

bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó feladatokat sikeresen 

megoldani, 

elmagyarázni álláspontját, világosan érvelni, 

– enyhe akcentusa ellenére természetes kiejtéssel, hanglejtéssel és 

normál beszédtempóban beszélni. 

 

B) Témakörök 

 

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga 

általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi 

témakörben előfordulnak. 

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 

 

TÉMAKÖR 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1. Személyes vonatkozá-

sok, család 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (forduló-

pontjai) 

 

 

A család szerepe az egyén és a társadalom életében 
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Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

 

– Személyes tervek 

– Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk 

együttélése 

2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

– Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, há-

zasság) 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

A fogyasztói társadalom, reklámok 

– Társadalmi viselkedésformák 

3. Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemu-

tatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környe-

zetünkért vagy a természet megóvásáért? 

– Időjárás 

 

 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 

 

 

A természet és az ember harmóniája 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái 

 

 

4. Az iskola Saját iskolájának bemutatása  

(sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

– Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más országokban 

 

 

– Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

5. A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás 

– Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 

– A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más orszá-

gokban, divatszakmák 
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6. Életmód Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

– Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

 

 

 

Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

A szenvedélybetegségek 

– A gyógyítás egyéb módjai  

7. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

– Kulturális események 

A szabadidő jelentősége az ember életében 

A művészet szerepe a mindennapokban 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

 

8. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

– Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

Az idegenforgalom jelentősége 

 

9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

– A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

 

– A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a 

társadalomra, az emberiségre 
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C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 

1. Kommunikációs helyzetek 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. 

Helyzet Szerep 

Áruházban, üzletben, piacon vevő 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen  ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, 

szállodában 

vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, 

klubban 

vendég, látogató, egy társaság tagja 

Országhatáron turista 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltató egységekben 

(fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, 

bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) 

ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 
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Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, bu-

szon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) 

utas, útitárs 

 

2. A kommunikációs szándékok listája 

 

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség 

igénye nélkül gyűjtöttük a példákat. 

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg 

megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Például a hála lehetséges kifejezése középszinten: Thank you very much/Thanks; emelt szinten: 

Thank you ever so much. It was so nice of you to do that, stb.  

Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak tekinthető. 

 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

 

Kommunikációs szándékok Példa 

Megszólítás és arra reagálás Excuse me.  

Pardon? etc. 

Köszönés, elköszönés és arra rea-

gálás 

Good morning. 

Hello, Tom. Hi. 

Hello, how are you? Fine, thank you. And you? 

Goodbye. See you later, etc. 

Bemutatkozás, bemutatás és ezekre 

reagálás 

My name’s …  

Have you met Tom?  

Nice to meet you, etc. 

Telefonbeszélgetésnél megszólítás, 

bemutatkozás, más személy kérése, 

elköszönés és ezekre reagálás 

XYZ, five two double one six eight. 

Hello, this is Tom Smith speaking. 

Can I speak to Mr Jones? Speaking. 

Thanks for calling. Bye, etc. 

Magán- és hivatalos levélben meg-

szólítás, elbúcsúzás 

Dear Tom, 

Dear Sir/Madam 

Best wishes 

Love 

Looking forward to hearing from you. 

Yours sincerely, etc. 
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Szóbeli üdvözletküldés Give my regards to …, etc. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra re-

agálás 

How are you? 

How are you doing? Fine./OK./ Not very well, I’m afraid.  What’s the 

matter? Actually, I’m suffering from…,etc. 

Köszönet és arra reagálás Thank you.                 

Thanks. 

It’s very kind of you.  

You’re welcome. 

It’s all right.  

My pleasure, etc. 

Bocsánatkérés és arra reagálás I’m sorry. 

I do apologize. 

That’s all right. 

Never mind, etc. 

Gratuláció, jókívánságok és azokra 

reagálás 

Merry Christmas. 

Happy Birthday. 

Congratulations. Thank you.  

Have a nice holiday. Thanks, the same to you, etc. 

 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Hála It was most kind of you, etc. 

Sajnálkozás, csalódottság Sorry to hear that. 

I regret it, etc. 

Öröm Great! 

I’m so glad, etc. 

Elégedettség, elégedetlenség That’s fine. 

I’m quite happy with that. 

That wasn’t very good. 

I’m tired of it, etc. 

Csodálkozás I can hardly believe it.  

Amazing, isn’t it? etc. 

Remény I’m looking forward to… 

I hope.. 

I can hardly wait for…, etc.. 

Félelem, aggodalom I’m worried about him. 
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It was really frightening, etc. 

Bánat, elkeseredés I’m sorry to hear that. 

I’m disappointed, etc. 

Bosszúság Oh, no!  

I’m fed up with it, etc. 

Együttérzés I am sorry.   

Oh, dear. 

I’m sorry to hear that, etc. 

 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

What do you think? I think it’s unfair, etc. 

Érdeklődés, érdektelenség Are you interested in sports? I’m interested in … 

I’m not keen on it, etc. 

Tetszés, nem tetszés I think it’s great. 

I don’t like it, etc. 

Valaki igazának elismerése, el nem 

ismerése 

You’re right. 

You’re wrong, etc. 

Egyetértés, egyet nem értés 

 

I agree. 

I doubt it. 

I don’t agree with it, etc. 

Helyeslés, rosszallás 

 

That was fine. 

It wasn’t very nice of you, etc. 

Ellenvetés, ellenvetés visszautasí-

tása 

I don’t think so. 

I’m afraid you are wrong, etc. 

Elismerés kifejezése, dicséret,  és 

arra reagálás 

That was really nice. 

Well done. Thank you, etc. 

Közömbösség I don’t mind, etc. 

Ígéret I promise. I’ll do it, etc. 

Akarat, szándék, terv I’d like an ice-cream. 

I’m going to buy a house, etc. 

Kívánság, óhaj I’d like to travel to ... 

I want to pay, etc. 
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Képesség, lehetőség, szükségesség,  

kötelezettség 

I can understand French. 

He may be at home. 

People must sleep sometimes. 

I have to leave now. 

It’s time to go,  etc.  

Bizonyosság, bizonytalanság She must be tired. 

I’m not sure, etc. 

Preferencia, érdeklődési kör kifeje-

zése, illetve érdeklődés ezek iránt 

I prefer tea to coffee. 

I’d rather have a rest. 

What would you prefer? etc. 

Kritika, szemrehányás You had better stay at home. 

You shouldn’t have done it.  

 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
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Kommunikációs szándékok Példa 

Dolgok, személyek megnevezése It’s a pen. 

The boy talking to Jane is my brother, etc. 

Dolgok, események leírása First he talked to his parents, then he phoned his friend. 

While waiting for the bus he saw an accident, etc. 

Információkérés 

 

When will the plane land? At 6.40. 

How do you spell your name? J-O-N-E-S.  

Can you tell me the way to the station, please? etc. 

Igenlő vagy nemleges válasz Did you see him? Yes, I did./No, I didn’t, etc. 

Tudás, nem tudás Do you know his name? I have no idea, etc.  

Válaszadás elutasítása Can you tell me the way to …? I’m afraid, I can’t, etc. 

Bizonyosság, bizonytalanság He must be at home.  

He can’t be there.  

Maybe he is right, etc. 

Ismerés, nem ismerés  Do you know Peter? Yes, I’ve already met him, etc. 

Feltételezés  I suppose I can come, etc.  

Emlékezés, nem emlékezés I remember saying that. 

I don’t remember where I put it, etc. 

Indoklás (ok, cél) I didn’t go walking because it was raining. 

We left early in order to avoid the traffic jam. 

 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
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Kommunikációs szándékok Példa 

Kérés, kívánság Could you give me a pen? 

Would you pass me the sugar, please? 

I’d like you to …, etc. 

Felszólítás, tiltás, parancs Keep off the grass. 

You must not smoke here, etc. 

Javaslat és arra reagálás Let’s go out tonight. Good idea. 

Why don’t we go to the cinema? I’d prefer to stay at home. 

I suggest going to Prague. I’d rather not, etc. 

Rendelés I’ll have a Coke, please, etc. 

Meghívás és arra reagálás Would you like to come to a party? Yes, I’d love to. 

Let’s meet on Sunday. Sorry, I can’t make it …, etc. 

Kínálás és arra reagálás Have some cheese. Thank you. 

Would you like another drink? No, thank you, etc. 

Reklamálás This doesn’t work. 

I have a complaint, etc. 

Tanácskérés, tanácsadás What shall I do? Why don’t you….? I think you should …, etc. 

Figyelmeztetés I think you shouldn’t …, etc. 

Engedély kérése, megadása, megta-

gadása 

May I go out? Yes, of course./I’m afraid, not, etc. 

Segítségkérés és arra reagálás Will you do this for me? Certainly./Yes, of course, etc. 

Segítség felajánlása és arra reagá-

lás 

Shall I carry it for you? That’s very kind of you, etc. 

 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 
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Kommunikációs szándékok Példa 

Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, what did you say his name was? Could you repeat it, please? etc. 

Nem értés Sorry, I don’t understand, etc. 

Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? etc. 

Felkérés lassabb, hangosabb be-

szédre 

Could you speak a little more slowly, please? etc. 

Beszélési szándék jelzése I’d like to say/tell you … 

I say…, etc. 

Téma bevezetése I’ll tell you what… 

The question is… 

The trouble is …, etc. 

Témaváltás That reminds me… 

Talking of holidays …, etc. 

Félbeszakítás Sorry to interrupt you. 

Can I say something? 

Could I come in here? etc. 

Megerősítés, igazolás Yes, sure… 

It is, isn’t it? etc. 

Körülírás To put it in another way, etc. 

Példa megnevezése A vehicle, for example a bus. A vehicle, like a bus. 

If I had, say, an hour to wait, etc. 

Beszélgetés lezárása Right …OK. 

Well, it’s been nice talking to you, etc. 

 

D) NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 
 

1. Nyelvtani szerkezetek 
 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A vizsgázó  

 

A2: 

A vizsgázó  
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általában megérti és helyesen használja a legegysze-

rűbb szerkezeteket szóban és írásban, 

rendszeresen elkövethet nyelvtani hibákat és nyelv-

használatában erősen érezhetők az anyanyelv hatásai, 

a hibák ellenére többnyire érthetően fejezi ki kommu-

nikációs szándékait, 

 

B1: 

megérti és helyesen használja az egyszerű szerkezete-

ket szóban és írásban, 

ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyességgel 

kommunikál, 

az esetleg előforduló hibák és az érezhető anyanyelvi 

hatás ellenére érthetően fejezi ki gondolatait, kommu-

nikációs szándékait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

változatos szerkezeteket is megért és használ szóban és 

írásban,  

viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani 

szerkezeteket, és közben nem követ el rendszerszerű hi-

bát,  

szükség esetén mondanivalóját képes önállóan helyes-

bíteni, pontosítani, 

– árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait. 

 

A mellékelt lista tájékoztató jellegű, a nyelv természetéből adódóan nem teljes. 

Az alábbi táblázatban az egyes nyelvtani szerkezetek azon a szinten jelennek meg, ahol először megtanítjuk őket. A példák a használatnak ezt az egyszerű szintjét illusztrálják. 

Természetesen magasabb nyelvi szinteken az egyes nyelvi jelenségek összetettebb használata is megjelenik.  

Pl.  Articles: A2 szint – He is at school. 

 B1 szint – Being a teacher he spends half of his life at the school. 

 Present Continuous: A2 szint: I am watching television at the moment. 

 B2 szint: She is always complaining about her teachers. 

A középszintre vonatkozó táblázatban dőlt betűvel jelöljük azokat a szerkezeteket, amelyeket csak B1 szinttől kell produktívan használni. Ezek is előfordulhatnak azonban az 

A2 szintű feladatokban, de aktív használatuk nem szükséges a feladatok megoldásához. 
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Az emelt szintre vonatkozó táblázatban dőlt betűvel szerepelnek azok a szerkezetek, amelyek produktív használata B2 szinten nem szükséges a feladatok megoldásához. 

 

KÖZÉPSZINT 

 

Nyelvtani szerkezet Példa 

Articles (definite, indefinite, zero) 

 

Iron is a metal. 

I love the seaside. 

He is at school. 

Nouns (singular and plural, countable uncountable) 

 

child, children, people, etc.   

How many disks have you got? 

a cup of tea, a piece of cake, etc. 

There are some pencils in the bag. 

Have you got any brothers? 

There’s some water in the vase. 

There isn’t any milk left. 

I haven’t got much time. 

He’s got a lot of friends. 

Adjectives (regular and irregular, comparison) 

 

 

 

 

good, better, best, etc. 

Tom is younger than Sue. 

She is the most intelligent of all.  

The town is less polluted now. 

I’m as tall as you. 

It’s too difficult. He isn’t old enough to drive. 

Possession It’s my life. 

Is this yours? 

I didn’t have many friends at school. 

He’s Kate’s brother. 

the corner of the room etc. 

Adverbs 

 

He drives fast. 

This is a problem everywhere in the world. 

I always make my bed.  

She has just arrived. 
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Prepositions, prepositional phrases on the left, at the top, at the bottom, in the background, 

through the forest, 

along the river, etc. 

Conjunctions, linking words 

 

and, or, but, because, so, therefore, that’s why, alt-

hough, etc. 

Forms of the verb (infinitives, gerund and participles) 

 

I don’t know how to get there. 

I like reading. 

Let me see, etc. 

Auxiliaries/ Modal verbs 

 

I am singing.  

He has left. 

Where do you live?  

You should ask her.  

I can swim. 

May I open the window? 

He could swim at the age of two. 

Did you manage to pass the exam? 

I must read it.  

You needn’t come. 

Do we have to be there? 

Children mustn’t smoke. 

Present Simple When do you get up? 

I don’t drink milk. 

Present Simple Passive This car was made in Britain. 

Present Continuous Why is she crying?  

I am watching television at the moment. 

Present Perfect Simple Have you finished? 

I’ve lived here for 10 years. 

Present Perfect Passive The letters have been sent. 

Present Perfect Continuous I have been learning French for 10 years. 

Past Simple Where did you go yesterday?  

Past Simple Passive When was this house built? 

Past Continuous What were you doing at five yesterday? 

Past Perfect He realised what he had done. 

Future with will 

 

He’ll be 18 next month. 

OK. I’ll take the dog for a walk. 

I don’t think I’ll pass the exam. 

Passive Future The exhibition will be closed on Monday. 

Going to  What are you going to do on Sunday? 
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Look at the sky, it is going to rain. 

Reported Speech (with the reporting verb in the 

present) 

I don’t know where he lives. 

Tell him to stop it. 

 

Reported Speech (with the reporting verb in the past) 

 

She said she was tired. 

I asked him if we had met before. 

He told me he was very tired. 

Conditional Clauses 

1st 

2nd 

 

We’ll stay at home if it rains. 

If I had time, I would go to the Zoo. 

 

Conditional Clauses 

3rd 

If you had come, we would have had a good time. 

Relative clauses  

defining         

 

The book I am reading at the moment is very good. 

 

Relative clauses  

non-defining 

Shakespeare, who was a famous playwright, was born 

in Stratford.  

Time clauses with future meaning When Dad comes home, he’ll be angry with you. 

Clauses of purpose I helped him so that he could pass his exam. 

Wish I wish I had a dog. 

Question-tags 

 

He is a teacher, isn’t he? 

I’m a good girl, aren’t I? 

They went to the cinema, didn’t they?  

 

EMELT SZINT 

 

Nyelvtani szerkezet Példa 

Modal verbs with perfect infinitive You should have told her. 

They may have come home. 

It must have been a very good holiday. 

Future Continuous This time tomorrow I’ll be flying over the ocean. 

Future Perfect By the end of this year they will have been married for 

20 years. 

Past Perfect Continuous I was tired. I had been working all day. 
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Present Continuous Passive  Our flat is being redecorated. 

Past Continuous Passive We had to climb the stairs because the lift was being 

repaired. 

Participle clauses  Preparing for my test, I reviewed the last three chapters. 

Having finished lunch, we went back to work. 

Would (past habits) I would go to the river every day when I was a young 

girl. 

Wish (state verbs/ action verbs) I wish you would help me. 

Wish (unfulfilled actions) I wish I hadn’t said that. 

Gerund and infinitive in idiomatic expressions, It’s no use talking to him. 

There’s no point in waiting here. 

If we are to catch the train, we should leave immedia-

tely. 

He went there only to find that everybody had left. 

Conditionals – mixed type If we had bought a map, we would know where we are.  

Inversion (for emphasis) Hardly had he arrived when he had to leave again. 

Not only did he arrive late, but he also forgot to bring 

a present. 

Subjunctive 

 

She insisted that she help her. 

It’s funny that you should say that.  

I suggest he go home. 

We had better go home now. 

I would rather have some coffee. 

I would rather you didn’t do this. 

It’s time we went home. 

 

2. Szókincs 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A vizsgázó 

 

A2: 

megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kom-

munikálni tudjon begyakorolt helyzetekben, 

A vizsgázó 
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B1: 

megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kom-

munikálni tudjon a legtöbb olyan témában, amely ösz-

szefügg saját mindennapi életével, 

jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még elő-

fordulhatnak nagyobb hibák,  

– a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem 

mindig találja meg a legmegfelelőbb kifejezőeszközt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy kom-

munikálni tudjon változatos helyzetekben, illetve el-

vont témákról, 

a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában ki 

tudja választani a kommunikációs célnak legmegfele-

lőbbet; szükség esetén néha körülírást alkalmaz, 

– kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a kom-

munikációt. 

 

A vizsga szókincsének alapjául a mai angol köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi szavak, csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a vizsgának. 

Ilyen típusú szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben az ismeretük nem előfeltétele az adott szöveg megértésének.  
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5.3. NÉMET NYELV 

A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK 

 

1. Olvasott szöveg értése 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Készségek 

 

A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak megfe-

lelő stratégiák alkalmazásával a szövegben 

 

A2: 

a lényeget (a szöveg célját) megérteni, 

eseménysorokat követni, 

kulcsinformációkat megérteni, 

 

B1: 

a gondolatmenet lényegét megérteni, 

véleményeket, érvelést nagy vonalakban követni, 

 egyes részinformációkat kiszűrni. 

A vizsgázó képes az olvasási céloknak, illetve a feladatnak meg-

felelő stratégiák alkalmazásával a szövegben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

a gondolatmenetet követni, 

véleményeket, érvelést követni, 

az információkat megfelelő részletességgel megérteni, 

a szerző álláspontjára következtetni, 

 a szerző, illetve a szereplők érzéseire, érzelmeire következ-

tetni. 

1.2. A szöveg jellemzői A vizsgarészben használt szöveg 

autentikus, esetleg kismértékben szerkesztett, 

tartalma, szerkezete, nyelve világos, 

tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános 

érdeklődésének, 

megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános művelt-

ségi szintjét meghaladó ismeretekre, 

kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 

A vizsgarészben használt szöveg 
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autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifeje-

zéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az 

adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az 

adott feladat sikeres megoldásához, 

 

A2: 

rövid, egyszerű, 

hétköznapi nyelven íródott, és főként gyakran használt szavakat és 

nyelvi szerkezeteket tartalmaz, 

 

B1: 

rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos, 

hétköznapi nyelven íródott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb, 

konkrét vagy elvont témájú. 

 

Szövegfajták 

 

utasítások (pl. feliratok, használati utasítások), 

tájékoztató szövegek (pl. hirdetés, menetrend, prospektus, műsor-

füzet), 

levelek, 

újságcikkek (pl. hír, beszámoló, riport), 

ismeretterjesztő szövegek, 

irodalmi szövegek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 publicisztikai írások. 

 

 

2. Nyelvhelyesség 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. Készségek A vizsgázó képes 

 

A2: 

A vizsgázó képes 
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az alapvető nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismeré-

sére, kiegészítésére és létrehozására mondat- 

és szövegszinten, 

 

B1: 

 gyakran használt nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek fel-

ismerésére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai egységek felismeré-

sére, kiegészítésére és létrehozására szövegszinten. 

 

2.2. A szöveg jellemzői A vizsgarészben használt szöveg vagy szövegrészlet 

nehézségi foka alacsonyabb, mint az olvasott szöveg megértését 

mérő feladatoknál, 

autentikus, esetleg szerkesztett, 

tartalma, szerkezete, nyelve világos, 

tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános 

érdeklődésének, 

megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános művelt-

ségi szintjét meghaladó ismeretekre, 

kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 

autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifeje-

zéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az 

adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az 

adott feladat sikeres megoldásához, 

 

A2: 

rövid, egyszerű, 

hétköznapi nyelven íródott, és főként gyakran használt szavakat és 

nyelvi szerkezeteket tartalmaz, 

 

B1: 

rövid, tartalmilag és szerkezetileg világos, 

hétköznapi nyelven íródott. 

 

A vizsgarészben használt szöveg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

hosszabb, nyelvileg és tartalmilag összetettebb, 

 konkrét vagy elvont témájú. 
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3. Hallott szöveg értése 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1. Készségek A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfelelő 

stratégiák alkalmazásával a szöveg 

 

A2: 

témáját felismerni, 

lényegét megérteni, 

kulcsfontosságú szavait megérteni, 

legalapvetőbb adatszerű információit kiszűrni, 

 

B1: 

gondolatmenetét nagy vonalakban követni, 

 egyes tényszerű részinformációkat megérteni. 

A vizsgázó képes az értési céloknak, illetve a feladatnak megfe-

lelő stratégiák alkalmazásával a szöveg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

gondolatmenetét részleteiben is követni, 

megértésén túl a szövegkörnyezetből következtetni az egyes be-

szélők álláspontjára, 

 megértésén túl a szövegkörnyezetből következtetni a beszé-

lők érzelmeire és egymáshoz való viszonyára. 
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3.2. A szöveg jellemzői A vizsgarészben használt szöveg 

autentikus vagy autentikus hangzású (stúdiófelvétel), 

tematikusan megfelel a korosztály élettapasztalatának és általános 

érdeklődésének, 

megértéséhez nincs szükség az érettségi vizsga általános művelt-

ségi szintjét meghaladó ismeretekre, 

kiválasztásakor a Témakörök című rész az irányadó, 

anyanyelvi beszélők közvetítésével hangzik el, 

egy vagy több beszélő közvetítésével hangzik el, 

akusztikai minősége kifogástalan, 

hossza és tartalma nem terheli meg feleslegesen a vizsgázó memó-

riáját, 

autentikus jellegéből adódóan tartalmazhat olyan szavakat, kifeje-

zéseket, szerkezeteket, amelyek ismerete nem követelmény az 

adott vizsgaszinten; ezek megértése azonban nem szükséges az 

adott feladat sikeres megoldásához, 

 

A2: 

hétköznapi nyelven hangzik el, szinte kizárólag gyakran használt 

szavakat és nyelvi szerkezeteket tartalmaz, 

lassú, de még normál beszédtempójú, 

a standard kiejtés(ek)nek megfelelő, 

tisztán artikulált, 

 tartalmilag kifejezetten egyszerű, 

A vizsgarészben használt szöveg 
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 B1: 

hétköznapi nyelven hangzik el, alapvetően gyakran használt nyelv-

tani szerkezetekből és lexikai elemekből építkezik, 

normál tempójú, 

a standard kiejtés(ek)hez közel álló, 

 tartalmilag és szerkezetileg mérsékelten összetett. 

 

 

 

 

 

 

B2: 

változatos nyelvtani szerkezetekből és lexikai elemekből épít-

kező, 

természetes, a szöveg jellegének megfelelően változatos tem-

pójú, 

 tartalmilag és szerkezetileg összetett. 

3.3. Szövegfajták közérdekű bejelentések, közlemények (pl. pályaudvaron, repülőté-

ren, áruházban), 

rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szol-

gálatok: útinformáció, nyitva tartás, menetrend), 

utasítások (pl. utcán, repülőtéren, pályaudvaron), 

médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismerte-

tés, rövid hír), 

beszélgetések, telefonbeszélgetések, 

műsorrészletek, 

riportok, interjúk, 

beszámolók. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

általános érdeklődésre számot tartó témáról szóló ismeretter-

jesztő szövegek. 

 

 

4. Íráskészség 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1. Készségek A vizsgázó képes 

a feladatban megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani 

(lásd Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt),  

A vizsgázó képes 
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a megadott témákhoz kapcsolódó szövegeket írni  

(lásd Témakörök című részt),  

 

A2: 

a személyével, illetve közvetlen környezetével kapcsolatos témák-

ról írni, 

az adott témáról egyszerű kifejezéseket használva írni, 

egyszerű mondatokból álló rövid, összefüggő szöveget írni, 

a szöveg mondatai között lévő alapvető logikai kapcsolatokat egy-

szerű nyelvi eszközökkel (pl. a leggyakrabban használt kötőszavak-

kal) kifejezni, 

néhány egyszerű szerkezetet és alapvető helyesírási szabályt úgy 

használni, hogy a hibák ellenére érthető legyen a mondanivaló, 

 

 B1: 

ismert, köznapi témákról írni és véleményét is megfogalmazni, 

meglévő szókincsét változatosan használni, 

a szöveget megfelelően felépíteni és tagolni, a logikai viszonyok 

kifejezését szolgáló nyelvi eszközöket alkalmazni, 

a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszo-

nyának megfelelő stílust és hangnemet választani, 

az adott szövegfajta formai sajátosságainak megfelelő írásművet 

létrehozni, 

egyszerű nyelvtani szerkezeteket, nyelvi fordulatokat és a helyes-

írási szabályokat általában biztonsággal alkalmazni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

a megadott témákat általános nézőpontból is tárgyalni, 

álláspontját viszonylag árnyaltan, érvelését rendszerezetten ki-

fejteni,  

a nyelvi eszközök széles skálájának változatos alkalmazásával 

összefüggő, megfelelően tagolt, logikusan felépített szöveget lét-

rehozni, 

 a nyelvtani struktúrákat valamint a helyesírás szabályait 

rendszerszerű hibák nélkül, nagy biztonsággal alkalmazni. 

4.2. Szövegfajták rövid személyes jellegű közlés (pl. üzenet, naplóbejegyzés), 

üdvözlőlap, 

meghívó, 
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magánjellegű vagy intézménynek (pl. nyelviskolának) szóló levél. 

 

 

 

 

 

olvasói levél, 

 cikk (diák)újság számára. 

 

 

5. Beszédkészség 

 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

5.1. Készségek A vizsgázó képes 

a megadott helyzetekben és szerepekben, a feladatnak megfelelő 

kommunikációs szándékokat megvalósítani  

(lásd Kommunikációs helyzetek és szándékok című részt), 

a megadott témákról szóló beszélgetésekben részt venni  

(lásd a Témakörök című részt), 

a kommunikációs stratégiákat a szintnek megfelelően, hatékonyan 

alkalmazni (pl. beszélgetést elkezdeni, fenntartani és befejezni), 

 

A2: 

saját magáról és közvetlen környezetéről egyszerű, begyakorolt 

nyelvi eszközökkel röviden és többnyire érthetően megnyilat-

kozni, 

egyszerű, begyakorolt beszélgetésekben részt venni, 

kiszámítható, mindennapi helyzetekben rutin feladatokat megol-

dani (pl. vásárlás), 

 érezhető akcentusa és esetenként akadozó beszédtempója elle-

nére többnyire érthetően beszélni, 

A vizsgázó képes  

 

 

 B1: 

az egyszerű nyelvi eszközök széles skáláját rugalmasan használni, 

és ezzel mondanivalójának nagy részét egyszerűen kifejezni, 

ismerős témáról folyó társalgásban részt venni, 

kevésbé begyakorolt mindennapi helyzetekben felmerülő feladato-

kat megoldani, 
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viszonylag folyékonyan elmondani egy történetet, beszámolni él-

ményeiről és érzéseiről, 

érezhető akcentusa és esetleg lassú beszédtempója ellenére érthe-

tően beszélni. 

 

 

 

 

 

B2: 

folyékonyan, helyesen és hatékonyan használni a nyelvet, 

gondolatait, álláspontját következetesen, folyamatosan kifejteni, 

a megadott témákat általánosabb nézőpontból is tárgyalni, 

folyamatosan és természetesen részt venni a különböző témájú 

társalgásokban, 

bonyolultabb, váratlan elemeket is tartalmazó feladatokat sikere-

sen megoldani, 

elmagyarázni álláspontját, világosan érvelni, 

 enyhe akcentusa ellenére természetes kiejtéssel, hanglejtéssel 

és normál beszédtempóban beszélni. 
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B) TÉMAKÖRÖK 

Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi 

vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek 

elemei a többi témakörben előfordulnak. 

A középszinten felsorolt témakörök az emelt szintre is érvényesek. 

 

TÉMAKÖRÖK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1. Személyes vonatkozá-

sok, család 

A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordu-

lópontjai) 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 
 

 Személyes tervek 

 

 

A család szerepe az egyén és a társadalom életében 

 Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk 

együttélése 

2. Ember és társadalom A másik ember külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Vásárlás, szolgáltatások (posta) 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szer-

elem, házasság) 

Lázadás vagy alkalmazkodás; a tizenévesek útkeresése 

Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése 

Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében 

Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése 

A fogyasztói társadalom, reklámok 

 Társadalmi viselkedésformák 

3. Környezetünk Az otthon, a lakóhely és környéke 

(a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási 

lehetőségek 

A városi és a vidéki élet összehasonlítása 

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk kör-

nyezetünkért vagy a természet megóvásáért? 

 Időjárás 

A lakóhely és környéke fejlődésének problémái 

A természet és az ember harmóniája 

A környezetvédelem lehetőségei és problémái 
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4. Az iskola Saját iskolájának bemutatása  

(sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

 

Iskolatípusok és iskolarendszer Magyarországon és más orszá-

gokban 

 

 

 Hasonló események és hagyományok külföldi iskolákban 

5. A munka világa Diákmunka, nyári munkavállalás 

 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 A munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más or-

szágokban, divatszakmák 

6. Életmód Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a test-

mozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) 

Étkezési szokások a családban 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

 Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 

 

 

 

Az étkezési szokások hazánkban és más országokban 

Ételspecialitások hazánkban és más országokban 

A kulturált étkezés feltételei, fontossága 

A szenvedélybetegségek 

 A gyógyítás egyéb módjai 

7. Szabadidő, művelődés, 

szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet 

 Kulturális események 

A szabadidő jelentősége az ember életében 

A művészet szerepe a mindennapokban 

Szabadidősport, élsport, veszélyes sportok 

 A könyvek, a média és az internet szerepe, hatásai 

8. Utazás, turizmus A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés 

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése 

 Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 

A motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra 

 Az idegenforgalom jelentősége 

9. Tudomány és technika Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

 A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

 A tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása 

a társadalomra, az emberiségre 
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C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 

 

1. Kommunikációs helyzetek 

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten. 

Helyzet Szerep 

Áruházban, üzletben, piacon vevő 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 

Hivatalokban, rendőrségen  ügyfél, állampolgár 

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, 

szállodában 

vendég 

Iskolában tanuló, iskolatárs 

Kulturális intézményben, sportlétesítmény-

ben, klubban 

vendég, látogató, egy társaság tagja 

Országhatáron turista 

Orvosnál beteg, kísérő 

Szolgáltató egységekben 

(fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzin-

kút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) 

ügyfél 

Szünidei munkahelyen munkavállaló 

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 
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Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, 

buszon, villamoson, taxiban, repülőn, ha-

jón) 

utas, útitárs 

 

 

2. A kommunikációs szándékok listája 

 

A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség 

igénye nélkül gyűjtöttük a példákat. 

A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg 

megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Például a hála lehetséges kifejezése középszinten: Vielen Dank / Danke schön; emelt szinten: 

Ich bin Ihnen sehr dankbar. / Ich bedanke mich bei Ihnen dafür. 

Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak tekinthető. 

1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Megszólítás és arra reagálás Hallo! / Entschuldigung! / Herr Krause! – Ja, bitte! 

Köszönés, elköszönés és arra re-

agálás 

Guten Morgen / Guten Tag / Guten Abend! / Hallo Markus! – Auf Wi-

edersehen! Tschüs! 

Bemutatkozás, bemutatás és 

ezekre reagálás 

Mein Name ist Peter Klein. / Das ist Karl Sommer. – (Es) freut mich. 

Telefonbeszélgetésnél megszó-

lítás, bemutatkozás, más sze-

mély kérése, elköszönés és 

ezekre reagálás 

Hallo! / Ja, bitte? / (Hier) Kaufmann. – Ich möchte Herrn Müller 

sprechen. – Auf Wiederhören! 

Levélben megszólítás, elbúcsú-

zás 

Lieber Manfred,… / Sehr geehrte Damen und Herren,… – Herzliche 

Grüße / Mit freundlichen Grüßen 

Szóbeli üdvözletküldés Viele Grüße an Petra. 

Érdeklődés hogylét iránt és arra 

reagálás 

Wie geht es Ihnen? – Danke, gut. 

Was fehlt Ihnen? – Ich bin erkältet. 

Köszönet és arra reagálás Danke. – Bitte. 

Bocsánatkérés és arra reagálás Entschuldigung! – (Das) macht nichts. 
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Gratuláció, jókívánságok és 

azokra reagálás 

Herzlichen Glückwunsch (zum Geburtstag)! / Frohe Weihnachten! / 

Gute Besserung! – Danke. 

2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Hála Vielen Dank. 

Sajnálkozás, csalódottság Schade. 

Öröm Ich freue mich über ... / Toll! 

Elégedettség, elégedetlenség Das finde ich (nicht) gut. / Ich bin damit (nicht) zufrieden. 

Csodálkozás Komisch! 

Remény Ich hoffe,... 

Félelem, aggodalom Ich habe Angst, dass.. 

Bánat, elkeseredés Ich bin traurig, weil... 

Bosszúság Das ärgert mich sehr. 

Együttérzés Es tut mir Leid, dass... 

3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok 

Kommunikációs szándékok Példa 

Véleménykérés és arra reagálás, 

véleménynyilvánítás 

Was meinst du dazu? – Ich glaube... / Meiner Meinung nach... 

Érdeklődés, érdektelenség Ich interessiere mich für Sport. – Das finde ich langweilig. 

Tetszés, nem tetszés Das gefällt mir (nicht). / Das mag ich (nicht). 

Valaki igazának elismerése, el 

nem ismerése 

Du hast (nicht) Recht. 

Egyetértés, egyet nem értés 

 

Einverstanden. / Ich bin dafür / dagegen. 

Helyeslés, rosszallás 

 

Ich finde das (nicht) gut. 

Ellenvetés, ellenvetés vissza-

utasítása 

Das stimmt nicht. / Doch! / Sie haben nicht Recht. 

Elismerés kifejezése, dicséret és 

arra reagálás 

Das ist toll. / Das hast du wirklich gut gemacht. / Der Fisch schmeckt 

phantastisch. – Danke. 

Közömbösség Das ist mir egal. 

Ígéret Ich mache das schon! 
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Akarat, szándék, terv Ich will... / Ich möchte... / Ich habe vor,... 

Kívánság, óhaj Ich möchte... / Ich hätte gern... 

Képesség, lehetőség, szüksé-

gesség,  kötelezettség 

Ich kann... / Ich muss... / Ich darf... / Ich soll... 

Bizonyosság, bizonytalanság Ich weiß (nicht) genau, ... 

Preferencia, érdeklődési kör ki-

fejezése, illetve érdeklődés ezek 

iránt 

Ich mag (keinen) Salat. / Ich lese gern. – Was machst du am liebsten? 

Kritika, szemrehányás Das war nicht nett von dir. / Warum hast du nicht angerufen? 

4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok 
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Kommunikációs szándékok Példa 

Dolgok, személyek megneve-

zése 

Das ist ein neuer Tisch. / Das ist mein Freund.  

Dolgok, események leírása Meine Wohnung liegt im Zentrum. 

Am Wochenende habe ich... gemacht. 

Információkérés Wer ist das? / Was weißt du über ihn? 

Igenlő vagy nemleges válasz Ja. / Nein. 

Tudás, nem tudás Ich weiß (nicht), dass (ob)... 

Válaszadás elutasítása Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. 

Bizonyosság, bizonytalanság Es ist (nicht) sicher, dass / ob... 

Ismerés, nem ismerés  Ich kenne...gut / nicht. 

Feltételezés  Vielleicht…  

Emlékezés, nem emlékezés Ich erinnere mich (nicht) an ... 

Indoklás (ok, cél) Ich kann nicht kommen, weil… / Ich helfe dir, damit … 

5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok 
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Kommunikációs szándékok Példa 

Kérés, kívánság Gib mir bitte... / Kannst du bitte... / Könntest du bitte... 

Felszólítás, tiltás, parancs Öffne (doch) bitte die Tür. / Schreib noch nicht. 

Javaslat és arra reagálás Gehen wir morgen tanzen? – Einverstanden. 

Rendelés Wir möchten bestellen. / Bringen Sie mir bitte einen Kaffee. 

Meghívás és arra reagálás Wollen wir ein Eis essen? / Darf ich Sie zum Essen einladen? – Danke 

gern. 

Kínálás és arra reagálás Nimm noch ein Stück Kuchen. – Nein danke. 

Reklamálás Guten Tag! Ich habe ein Problem... / Die Suppe ist zu salzig. 

Tanácskérés, tanácsadás Was sagst du dazu? – Ich rate dir,... 

Figyelmeztetés Vorsicht! / Pass auf! 

Engedély kérése, megadása, 

megtagadása 

Darf ich...? – Bitte sehr! / Nein, das ist hier verboten. 

Segítségkérés és arra reagálás Kannst du mir helfen? – Natürlich. 

Segítség felajánlása és arra rea-

gálás 

Was kann ich für dich tun? – Danke, es geht schon. 

6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) 
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Kommunikációs szándékok Példa 

Visszakérdezés, ismétléskérés Wie bitte? / Wie meinst du das? / Wiederholen Sie bitte.  

Nem értés Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. 

Betűzés kérése, betűzés Buchstabieren Sie bitte. 

Felkérés lassabb, hangosabb be-

szédre 

Können / Könnten Sie bitte langsamer / lauter sprechen? 

Beszélési szándék jelzése Ich möchte noch sagen,...  

Téma bevezetése Ich wollte noch erzählen,…/ Übrigens, ich habe gehört, dass… 

Témaváltás Könnten wir jetzt noch darüber reden, ... / Ich möchte noch etwas sagen. 

Félbeszakítás Darf ich Sie kurz unterbrechen? 

Megerősítés, igazolás Das ist wahr. / Das stimmt. 

Körülírás Das ist ein Gerät, mit dem man... 

Példa megnevezése Ein Beispiel dafür ist... 

Beszélgetés lezárása Wir können darüber ein anderes Mal sprechen. 

 

 

D) NYELVTANI SZERKEZETEK ÉS SZÓKINCS 

 

1. Nyelvtani szerkezetek 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A vizsgázó  

 

A2: 

általában megérti és helyesen használja a legegy-

szerűbb szerkezeteket szóban és írásban, 

rendszeresen elkövethet nyelvtani hibákat és nyelv-

használatában erősen érezhetők az anyanyelv hatá-

sai, 

a hibák ellenére többnyire érthetően fejezi ki kom-

munikációs szándékait, 

 

B1: 

A vizsgázó  
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megérti és helyesen használja az egyszerű szerkeze-

teket szóban és írásban, 

ismerős helyzetekben elfogadható nyelvhelyesség-

gel kommunikál, 

az esetleg előforduló hibák és az érezhető anya-

nyelvi hatás ellenére érthetően fejezi ki gondolatait, 

kommunikációs szándékait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

változatos szerkezeteket is megért és használ szó-

ban és írásban,  

viszonylag nagy biztonsággal használja a nyelvtani 

szerkezeteket, és közben nem követ el rendszer-

szerű hibát, 

szükség esetén mondanivalóját képes önállóan he-

lyesbíteni, pontosítani, 

 árnyaltan fejezi ki kommunikációs szándékait. 

 

A következő táblázat a nyelvtani követelményeket tartalmazza, és a könnyebb kezelhetőség érdekében a leíró nyelvtan kategóriái alapján készült. Az adott nyelvtani formá-

hoz hozzárendeltük annak nyelvi funkcióját, illetve ahol az kevésbé megoldható, ott egy-egy példával illusztráltuk azt. 

A nyelvtani ismeretek alapvető szerepet játszanak mind a receptív, mind a produktív készségekben. A receptív készségek között felsorolt nyelvtani szerkezetek előfordul-

hatnak az olvasott vagy hallott szöveg értését mérő feladatokban, de ezekre a nyelvhelyességi vizsgarész nem kérdez rá. 

A produktív ismeretek közé sorolt nyelvtani szerkezetekre lehet feladatot készíteni a Nyelvhelyesség vizsgarészben.  

A táblázat terjedelmi okból nem törekedhetett teljességre. 

 

 

FORMA 
Középszint Emelt szint TARTALOM, 

FUNKCIÓ, PÉLDA rec. prod. rec. prod. 

I. MORPHOLOGIE      

1. DAS VERB     
Existenz, Besitz, 

Geschehen, Handlung 

1.1. Das finite und infinite Verb; 

Konjugation (Person, Numerus) 
+ + + + 
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Tempusformen 

Präsens 

Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Futur II 

Hilfsverben der Zeitformen 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

Zeitverhältnisse: 

Gegenwart,  

Vergangenheit,  

Gleichzeitigkeit, 

Vorzeitigkeit, 

Zukunft 

 

(sein, haben, werden) 

Modus 

Indikativ 

Imperativ 

Konjunktiv I 

Präsens 

Perfekt 

Konjunktiv II 

Präteritum 

würde-Form, hätte, wäre und Mo-

dalverben 

weitere Formen 

Plusquamperfekt 

Hilfsverben der Modalität 

Präsens 

Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Modalverb mit Infinitiv Perfekt 

 

+ 

+ 

 

– 

– 

 

 

 

+ 

– 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

 

+ 

+ 

 

– 

– 

 

 

 

+ 

– 

– 

 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

– 

– 

 

 

 

+ 

– 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

 

Modalität: 

Behauptung, Wunsch, 

Wille, Aufforderung, 

Befehl, Absicht usw. 

 

 

 

 

 

 

 

(können, dürfen, müs-

sen, wollen, sollen, 

mögen) 

1.2. Trennbare und untrennbare 

Verben 

+ + + + (an/kommen, bekom-

men) 

1.3. Reflexive Verben + + + + 

Reziproke Handlun-

gen, 

Ausdruck der Freude, 

Sorge, Angst usw. 
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Aktiv und Passiv 

Vorgangs- (Handlungs)passiv 

Präsens 

Präteritum  

Perfekt 

Plusquamperfekt 

Futur I 

Futur II 

Vorgangspassiv mit Modalverb 

Zustandspassiv  

 

 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

– 

– 

– 

– 

– 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

Beschreibung von 

Handlungsreihen bzw. 

Zuständen 

1.5. Valenz der Verben* + + + +  

1.6 Funktionsverbgefüge* + + + + (eine Reise machen, 

zur Verfügung stehen) 

2. PARTIZIPIEN      

Partizip Präsens 

Partizip Perfekt 

Partizip Futur 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

– 

 

 

 

3. SUBSTANTIV     

Benennung von Le-

bewesen, Gegenstän-

den, Abstrakta 

3.1. Genus, Numerus, bestimmter, 

unbestimmter, negierender Artikel  + + + + 

 

(der, die, das, ein/e, 

kein/e) 

Kasus, Deklination 

Nominativ 

Akkusativ 

Dativ 

Genitiv 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

3.3. Numerus, Pluralbildung + + + +  

Substantivierung 

Partizip Präsens als Substantiv 

Partizip Perfekt als Substantiv 

Adjektiv als Substantiv 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

(r Reisende) 

(r Angestellte) 

(r Kranke) 

3.5. Valenz der Substantive* + + + + Abhängigkeiten 

4. ADJEKTIV      
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1. Gebrauch des Adjektivs  

als Prädikat 

als Adverb 

als Attribut 

als Apposition 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

Qualitätsverhältnisse, 

Meinung, 

Gefallen/Mißfallen, 

Charakterisierung 

(der Junge mit den 

langen Haaren) 

4.2. Adjektivdeklination 

Nominativ 

Akkusativ 

Dativ 

Genitiv 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

– 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

(starker Kaffee, der 

starke Motor, ein star-

ker Mensch) 

4.3. Komparation + + + + Vergleich 

4.4. Valenz der Adjektive* + – + + Abhängigkeiten 

5. NUMERALIEN     

Quantitätsverhältnisse 

Rangverhältnisse, Rei-

henfolge 

5.1. Kardinalzahlen + + + + Quantitätsangaben 

5.2. Ordinalzahlen + + + + Datum, Reihenfolge 

5.3. Bruchzahlen + + + + Mengenangaben 

6. ADVERBIEN*      

6.1. Lokalangaben + + + + Raumverhältnisse 

6.2. Temporalangaben  + + + + Zeitverhältnisse 

6.3. Kausale Adverbien  + + + + kausale Verhältnisse 

6.4. Instrumentale Adverbien  + + + + (damit, dadurch...) 

6.5. Finale Adverbien  + + + + (dafür, dazu...) 

6.6. Modifikative Adverbien  + + + + (anders, ebenso, 

gern...) 

6.7. Graduative Adverbien  + + + + (sehr) 

6.8. Direktive Adverbien  + + + + (daher, daran...) 

6.9. Frageadverbien + + + + (woher, woran...) 

7. PRONOMINA 

Personalpronomen 

unpersönliches “es” am Satzanfang 

unpersönliches „es“ als formales 

Subjekt 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(ich, ...) 

(Es freut mich...) 

(Es regnet. Es gibt...) 

7.2. Possesivpronomen + + + + (mein, ...) 

7.3. Demonstrativpronomen * + + + + (der, dieser, derselbe 

...) 
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7.4. Interrogativpronomen * + + + + (wer, was, wie ...) 

7.5. Indefinitpronomen * 

undeklinierbar 

deklinierbar 

 

+ 

+ 

 

+ 

– 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

(man, etwas, nichts...) 

(einer, keiner ...) 

7.6. Relativpronomen 

Nominativ, Akkusativ, Dativ 

Genitiv 

 

+ 

+ 

 

+ 

– 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

(der, welcher, wo ...) 

7.7. Reflexivpronomen + + + + (sich...) 

7.8. Reziprokpronomen + + + + (sich, einander ...) 

8. PRÄPOSITIONEN *     Raum- und Zeitver-

hältnisse, Abhängigke-

iten 

Präpositionen mit Akkusativ 

Präpositionen mit Dativ 

Präpositionen mit Akk. u. D. 

Präpositionen mit Genitiv 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

9. KONJUNKTIONEN * 

Konjunktoren  

Subjunktoren 

Doppelkonjunktionen 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

(und, oder …) 

(dass, wenn, weil, …) 

(weder … noch, je ... 

desto) 

10. PARTIKELN 

Modalpartikeln + – + +  

11.WORTBILDUNG      

Grundlegende Wortbildungsregeln* + + + +  

II. SYNTAX      

1. SATZBAU, SATZRAHMEN + + + +  

2. SATZGLIEDER + + + +  

3. DER ZUSAMMENGESETZTE 

SATZ 

     

Nebenordnung 

Unterordnung 

Satzwertiger Infinitiv  

Verben mit zu + Infinitv 

Verben mit Infinitiv 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

 

 

(hören, sehen, lernen, 

lassen, brauchen...) 

4. SATZTYPEN      
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Aussagesatz: 

Subjektsatz 

Objektsatz 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

Behauptung, Meinung, 

Bericht 

Fragesatz:  

direkt 

indirekt 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Informationen 

erfragen, Entschei-

dungsfragen, Neugier,  

höfliche Aufforderung 

Aufrufesatz + + + + Aufforderung, Befehl, 

Mahnung 

Wunschsatz + – + + Wunsch 

Irrealer Wunschsatz – – + + irrealer Wunsch 

Relativsatz + + + +  

Konditionalsatz* + + + + Bedingungen 

Konzessivsatz* + + + + Erlaubnis (obwohl) 

Komparativsatz + + + + Vergleich (als, wie) 

Temporalsatz* + + + + Zeitverhältnisse 

Finalsatz + + + + Ziele 

Kausalsatz* 

Modalsatz 

+ 

– 

+ 

– 

+ 

+ 

+ 

+ 

Gründe benennen 

(ohne dass, als ob) 

Der indirekte Satz: 

Prädikat im Indikativ 

Prädikat im Konjunktiv I 

 

+ 

– 

 

+ 

– 

 

+ 

+ 

 

+ 

– 

Indirekte Rede 

III. ÜBERGREIFENDE 

(MORPHOSYNTAKTISCHE) 

PHÄNOMENE 

     

1. VERNEINUNG + + + +  

2. KONGRUENZ + + + +  

 

 

2. Szókincs 

 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A vizsgázó 

 

A2: 

A vizsgázó 
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megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

kommunikálni tudjon begyakorolt helyzetekben, 

 

B1: 

megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

kommunikálni tudjon a legtöbb olyan témában, 

amely összefügg saját mindennapi életével, 

jól tudja alkalmazni alapvető szókincsét, noha még 

előfordulhatnak nagyobb hibák,  

 a bonyolultabb gondolatokhoz, témákhoz nem 

mindig találja meg a legmegfelelőbb kifejezőesz-

közt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2: 

megfelelő szókinccsel rendelkezik ahhoz, hogy 

kommunikálni tudjon változatos helyzetekben, il-

letve elvont témákról, 

a változatos nyelvi, lexikai elemek közül általában 

ki tudja választani a kommunikációs célnak leg-

megfelelőbbet; szükség esetén néha körülírást al-

kalmaz, 

 kisebb lexikai pontatlanságai nem gátolják a 

kommunikációt. 

 

A vizsga szókincsének alapjául a mai német köznyelv szolgál. Speciális tájnyelvi szavak, csoportnyelvi szavak és szakszavak produktív ismerete nem követelménye a 

vizsgának. Ilyen típusú szavak kizárólag olyan szövegekben fordulhatnak elő, amelyekben az ismeretük nem előfeltétele az adott szöveg megértésének.  
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5.4. TÖRTÉNELEM 

A) KOMPETENCIÁK 

 

1. Források használata és értékelése 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1. Történelmi forrásokból (tár-

gyi, írásos stb.) információk 

gyűjtése, következtetések meg-

fogalmazása 

Tudjon válaszolni a forrás tartalmára vonatkozó egyszerű kér-

désekre. 

Tudja értelmezni a magyar és az egyetemes történelem fonto-

sabb szöveges forrásait, és megadott szempontok szerint tudjon 

a forrás alapján egyszerű következtetéseket megfogalmazni. 

Legyen képes dokumentumokból, megadott szempontok alap-

ján korabeli társadalmi és politikai viszonyokra vonatkozó állí-

tásokat megfogalmazni. 

Megadott szempontok alapján tudjon információkat gyűjteni a 

forrásból, és tudja az információkat saját korábbi ismereteivel 

összevetni, az eltéréseket megfogalmazni és indokolni. 

Az írásos forrásokat tudja típusuk (pl. törvény, levél, kiáltvány) 

alapján csoportosítani, meghatározni jellemzőiket, megadott do-

kumentumok alapján bemutatni. 

Legyen képes a forrás szerzőjének szándékára, álláspontjára 

utaló megállapításokat tenni és azokat a forrás és saját ismeretei 

alapján indokolni. 

1.2. Különböző típusú források-

ból származó információk ösz-

szevetése 

Tudjon különbséget tenni a múltban lezajlott események egy-

mástól eltérő tartalmú leírásai között. 

Legyen képes megállapítani két azonos tárgyú történelmi forrás 

közti tartalmi és formai különbségeket, és tudjon egyszerű fel-

tételezéseket megfogalmazni a két forrás közti különbség(ek) 

okáról. 

Legyen képes másodlagos és elsődleges források tartalmi össze-

hasonlítására, a megegyezések és eltérések megállapítására. 

Legyen képes különböző típusú források és saját ismeretei ösz-

szevetésével egy témáról összefoglaló ismertetést írni. 

Tudja rekonstruálni és bemutatni az álláspontok és cselekedetek 

mögött meghúzódó szándékokat korabeli források (pl. újságcik-

kek, emlékiratok, beszédek, naplók) segítségével. 

 

1.3. Képi források (pl. fényké-

pek, karikatúrák, plakátok) 

megadott szempont szerinti ér-

telmezése  

Legyen képes képi források leírására, a nagy történelmi korsza-

kok, korstílusok szerinti csoportosítására. 

Tudjon megadott vagy saját maga által kiválasztott képzőművé-

szeti alkotásokat felhasználni egy-egy történelmi korszak sajá-

tosságainak bemutatásához. 

Legyen képes karikatúrák vagy szimbolikus ábrázolások alapján 

a szerző álláspontját bemutatni. 

Legyen képes a képi forrásból merített információkat saját isme-

reteivel összevetni, az eltéréseket megfogalmazni és indokolni. 

1.4. A történelmi térképek fel-

használása ismeretszerzéshez 

Ismerje a térképes ábrázolás fontosabb sajátosságait (pl. színek, 

perspektíva, szimbólumok). 

Különböző térképek összehasonlításával tudjon változásokat 

vagy folyamatokat (pl. etnikai, településszerkezeti, gazdasági) 

bemutatni. 
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Tudjon egy történelmi eseménysort, folyamatot történelmi tér-

kép vagy térképvázlat segítségével kérdések alapján vagy önál-

lóan bemutatni. 

1.5. Információk gyűjtése és kö-

vetkeztetések levonása egyszerű 

statisztikai táblázatokból, diag-

ramokból, grafikonokból, kro-

nológiákból 

Tudjon statisztikai táblázatok, diagramok, grafikonok, kronoló-

giák, sematikus ábrák tartalmára vonatkozó állításokat megfo-

galmazni, következtetéseket levonni, egyszerű, rövid kifejtést 

igénylő kérdésekre válaszolni. 

 

Legyen képes statisztikai adatsorok, grafikonok, diagramok, se-

matikus ábrák, magyarázó ábrák alapján szöveges elemzést ké-

szíteni. 

Legyen képes szöveges forrás, adatsor alapján diagramot, grafi-

kont, sematikus ábrát készíteni. 

1.6. A tények és feltételezések 

megkülönböztetése 

Legyen képes tényekre és feltételezésekre példát hozni – meg-

adott szempontok alapján – egyszerűbb forrásokból és ismeret-

terjesztő szövegekből. 

 

Legyen képes forrásokban és ismeretterjesztő szövegekben meg-

jelenő tények és feltételezések önálló megkülönböztetésére. 

Tudja indokolni ezzel kapcsolatos állításait. 

1.7. Társadalmi viszonyok, kor-

mányzati struktúrák vázlatos áb-

rázolása 

 Legyen képes a tartalmi követelményekben szereplő témákhoz 

kapcsolódó szemléltető ábrák kiegészítésére. 

Legyen képes megadott kulcsszavak segítségével társadalmi 

vagy kormányzati struktúrát önállóan ábrázolni. 

1.8. Annak bemutatása, hogy a 

vizsgált forrásban miként tükrö-

ződik a szerző személyes hely-

zete 

 Legyen képes megállapítani, hogy a szerző az idézett dokumen-

tum megírásakor a rendelkezésre álló (mellékelt) források közül 

melyiket használhatta. 

1.9. A részletek iránti érzékeny-

ség a források feldolgozása és 

elemzése során 

 Legyen képes a forrás elemzése és értelmezése során megne-

vezni a történelmi háttérre utaló tartalmi elemeket, műfaji, 

nyelvi sajátosságokat. 

1.10. Néhány konkrét példán 

keresztül annak értelmezése, 

hogy egyes történelmi esemé-

nyek és személyek megítélése a 

különböző történelmi korokban 

eltérő lehet 

 Legyen képes megadott források alapján kifejteni, hogy azok ho-

gyan tükrözik a bemutatott személy vagy esemény megítélését. 

Legyen képes a többféle megítélés közötti különbségeket, vala-

mint azok lehetséges okaira vonatkozó feltételezéseket megfo-

galmazni. 

1.11. Érvekkel alátámasztott vé-

lemény kialakítása az ellent-

mondásosan értékelhető esemé-

nyekről és személyekről 

 Legyen képes érvekkel alátámasztott vélemények bemutatására 

az ellentmondásosan értékelhető eseményekről és személyekről. 

 

 

2. A szaknyelv alkalmazása 
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TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. Történelmi fogalmak azono-

sítása, helyes használata  

Legyen képes a fontosabb történelmi fogalmakat meghatáro-

zás alapján felismerni. 

Legyen képes az egy témához vagy korhoz kapcsolható fogal-

makat kiválasztani, rendszerezni. 

Legyen képes a történelmi szakszókincset használni. 

Forrás alapján legyen képes történelmi fogalmak meghatározá-

sára. 

 

2.2. A történelmi fogalmak jelen-

tésváltozásainak ismerete 

 Tudja, hogy bizonyos fogalmak (pl. rabszolga, gyarmat, várme-

gye) a különböző történelmi korokban eltérő jelentéssel bírtak. 

Legyen képes e különböző jelentéseket források segítségével ér-

telmezni. 

 

 

3. Tájékozódás térben és időben 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1. Történelmi helyszínek azo-

nosítása különböző térképeken 

Legyen képes a fontosabb történelmi topográfiai neveket a 

vaktérképen bejelölt pontokhoz vagy területekhez kapcsolni, 

és alapvető ismereteket gyűjteni. 

Legyen képes vaktérképen bejelölt fontosabb történelmi helyszí-

neket azonosítani. 

3.2. A földrajzi környezet sze-

repe az egyes történelmi kultúrák 

és államok kialakulásában 

Tudjon példákat felsorolni arra, hogy a földrajzi környezet ha-

tással volt az egyes történelmi kultúrák és államok kialakulá-

sára. 

Tudjon feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni a 

földrajzi környezetnek az egyes civilizációk kialakulásában ját-

szott szerepéről. 

3.3. A történelmi fejlődés során 

kialakult régiók bemutatása tér-

képeken 

 Történelmi térképvázlat és más segédlet (pl. forrás, kulcsszavak, 

szempontok) alapján legyen képes jellemezni a korszak törté-

nelmi régióit. 

3.4. Egyszerű történelmi térkép-

vázlatok készítése 

Tudjon atlasz segítségével egyszerű történelmi térképvázlatot 

készíteni.  

Tudjon történelmi térképvázlatot készíteni vaktérkép és más for-

rások alapján történelmi jelenségek és eseménysorok bemutatá-

sára. 

3.5. A történelmi tér változásai-

nak ismerete 

 Legyen képes a történelmi régiók, államok határainak változását 

indokolni. 

Legyen képes értelmezni és összehasonlítani az ugyanazon ré-

giót, államalakulatot, vagy népet bemutató, különböző korokat 

ábrázoló térképeket és térképvázlatokat. 
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3.6. Konkrét történelmi esemé-

nyek térben és időben való elhe-

lyezése 

Legyen képes a fontos történelmi eseményeket sorrendbe állí-

tani, évszámokkal, nevekkel és helyekkel összekapcsolni. 

Legyen képes megadott segítséggel (pl. térképvázlat, kronoló-

giai tábla, forrás) konkrét eseménysorokat bemutatni. 

Legyen képes önállóan konkrét eseménysorokat bemutatni. 

Legyen képes eseményhez vagy eseménysorhoz kapcsolódó ada-

tokat táblázatba rendezni. 

3.7. A nagy történelmi korok és a 

kisebb korszakok elnevezésének 

és sorrendjének, valamint legfon-

tosabb jellemzőinek ismerete 

Tudja a nagy történelmi korok és a kisebb korszakok sorrendjét 

megállapítani, jellemzőiket felsorolásból kiválasztani. 

Legyen képes a különböző történelmi korszakokat több szem-

pontból jellemezni. 

3.8. Különbségek és egybeesések 

felismerése, értelmezése a világ-

történet és a magyar történelem 

legfontosabb eseményei között 

Ismerje fel az egyetemes és a magyar történelem felsorolt ese-

ményeiből azokat, amelyek időbeli közelség vagy valamilyen 

összefüggés alapján egymáshoz kapcsolhatók. 

Tudjon kiválasztani jelentős magyar és egyetemes történelmi 

személyiségeket, akik egymással kapcsolatban álltak. 

Tudja felsorolásból kiválasztani az egymáshoz kapcsolható je-

lentős magyar és egyetemes történelmi személyiségek kortársait. 

Tudjon magyar történelmi eseményekhez egyetemes, egyetemes 

történelmi eseményekhez magyar eseményeket rendelni időbeli 

közelség alapján (pl. azonos év, évtized, helyszín). 

3.9. Európa történetének (az 

ókortól napjainkig) többszem-

pontú korszakolása 

 Tudja az egyetemes vagy a magyar történelmet megadott szem-

pontból korszakokra felbontani (pl. gazdasági, kulturális  fejlő-

dés, tudományos gondolkodás). 

 

 

4. Eseményeket alakító tényezők feltárása  

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1. A tanultak okok és követ-

kezmények szerinti rendezése 

Legyen képes a felsorolt történelmi tényezők közül az okokat 

és a következményeket összekapcsolni.  

 

Legyen képes történelmi események okairól és következménye-

iről feltételezéseket megfogalmazni és azokat indokolni. 

4.2. Annak bizonyítása, hogy a 

történelmi eseményeknek általá-

ban több oka és következménye 

van 

Legyen képes a különböző felsorolt történelmi tényezők közül 

kiválasztani az adott történelmi esemény okait, következmé-

nyeit. 

Példákkal bizonyítsa, hogy egy történelmi eseménynek egyszerre 

több oka és következménye van. 

4.3. Különböző típusú okok és 

következmények megkülönböz-

tetése, azok eltérő jelentőségének 

felismerése 

Legyen képes a felsorolt történelmi okok, célok, következmé-

nyek megadott szempontok szerinti csoportosítására (pl. poli-

tikai, társadalmi, gazdasági)  

 

4.4. A lényeges és kevésbé lé-

nyeges szempontok, tényezők 

megkülönböztetése, mérlegelése 

Legyen képes alapvető történelmi események lényeges és ke-

vésbé lényeges elemeinek megkülönböztetésére. 

Legyen képes a történelmi események, összefüggések lényeges 

és kevésbé lényeges szempontjainak megkülönböztetésére. 
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4.5. Példákkal való alátámasz-

tása, hogy nehéz történelmi szi-

tuációkban az egyes emberek né-

zeteit, döntéseit és cselekedeteit 

élethelyzetük miként  befolyá-

solja 

 Tudjon feltételezéseket megfogalmazni megadott forrás segítsé-

gével, hogy az emberek nézeteit, döntéseit és cselekedeteit élet-

helyzetük miként  befolyásolhatja. 

4.6. Önálló kérdések megfogal-

mazása, felvetése történelmi ese-

mények okairól és következmé-

nyeiről 

Tudjon egyszerű kérdéseket megfogalmazni történelmi esemé-

nyek okairól és következményeiről. 

Tudjon önálló kérdéseket megfogalmazni történelmi események 

okairól és következményeiről. 

4.7. A változás és fejlődés kö-

zötti különbség értelmezése 

konkrét példákon 

Példák kiválasztása a változás és a fejlődés bemutatására. 

 

Példák segítségével értelmezze a változás és a fejlődés közti kü-

lönbséget. 

4.8. A különböző történelmi ré-

giók eltérő fejlődésének bemuta-

tása 

Gyűjtsön példákat arra, hogy különböző történelmi régiók fej-

lődése eltérő ütemű lehet. 

Források segítségével ismerje fel a nagyobb történelmi régiók 

közötti fontosabb különbségeket. 

Mutassa be az egyes korszakok nagyobb történelmi régiói közötti 

fontosabb különbségeket.  

4.9. Aktuális események törté-

nelmi előzményeinek bemutatása 

Megadott felsorolásból tudja kiválasztani valamely aktuális 

esemény történelmi előzményeit. 

Legyen képes valamely jelenkori esemény történelmi előzmé-

nyeire vonatkozó állításokat megfogalmazni. 

4.10. Történelmi analógiák meg-

adott szempontok szerinti kere-

sése, értelmezése 

 Legyen képes hasonló történelmi eseményeket (pl. háborúk, bé-

kekötések, forradalmak) megadott vagy önálló szempontok alap-

ján összehasonlítani. 

Legyen képes történelmi eseményhez megadott szempontok sze-

rint analógiákat keresni, választását indokolni. 

4.11. Szabadon választott példa 

segítségével hosszabb időtávú 

történelmi változások bemutatása 

 Legyen képes szabadon választott történelmi jelenségek változá-

sait hosszabb időtávon végigkísérni. 

Legyen képes egy ország vagy régió történelmét szabadon vá-

lasztott szempontból hosszabb időtávon keresztül bemutatni. 

Legyen képes a tanult történelmi korokat sokrétűen  

(pl. társadalomtörténeti, gazdaságtörténeti, művelődéstörténeti 

szempontból) összehasonlítani. 

4.12. A magyar történelem sors-

fordító eseményeinek több szem-

pontú bemutatása 

 Hozzon példát arra, hogy a magyar történelem sorsfordító ese-

ményeinek eltérő értékelései léteznek.  

 

4.13. Személyek, pártok, csopor-

tok szerepének fölismerése egy-

egy történelmi esemény alakulá-

sában 

Legyen képes történelmi események és szereplők között kap-

csolatot találni.  

Legyen képes források segítségével történelmi szereplőknek 

az események alakulásában betöltött szerepét bemutatni. 

Legyen képes források segítségével történelmi szereplőknek az 

események alakulásában betöltött szerepét több szempontból be-

mutatni. 
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4.14. Annak megállapítása, hogy 

miként függhetnek össze a törté-

nelmi események okai, következ-

ményei és a benne résztvevők 

szándékai 

Legyen képes történelmi események okait, következményeit 

megkülönböztetni. 

Legyen képes egyes fontosabb történelmi események követ-

kezményeit és a benne részt vevők szándékait összevetni. 

Legyen képes források alapján történelmi események okait, kö-

vetkezményeit és a résztvevők szándékait összehasonlítani, a kö-

zöttük levő összefüggésekre rámutatni. 

 

 

5. Történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása  

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

5.1. Gazdaság, gazdaságpolitika, 

anyagi kultúra 

Legyen képes megkülönböztetni és bemutatni a gazdaság 

egyes területeit (pl. ipar, mezőgazdaság, infrastruktúra) az 

adott korban. 

Jellemezze a termelési technikákat (pl. nehézeke, szövőgép) és 

technológiákat (pl. vetésforgó, textilmanufaktúra) az adott kor-

ban. 

Tudjon különbséget tenni a munkamegosztás különböző for-

mái között. 

Ismerje fel a termelés új szervezeti formáinak és társadalom-

formáló hatásának kölcsönhatását. 

Példákkal bizonyítsa a gazdaság, gazdálkodás és a környezet 

viszonyának alakulását az egyes történelmi korokban. 

Legyen képes több korszakon keresztül végigvezetni a gazdaság 

változásait. 

Tudja jellemezni a tulajdonviszonyokat, és bemutatni a gazdaság 

szereplőit az adott korban. 

Tudja különböző szempontok alapján összehasonlítani az eltérő 

gazdasági fejlődésű területeket (pl. centrum, periféria). 

Legyen képes felismerni és jellemezni egyes korok meghatározó 

gazdaságpolitikáját. Legyen képes a műveltségi viszonyok és a 

gazdaság összefüggéseit értelmezni. 

5.2. Népesség, település, életmód Legyen képes felismerni és bemutatni a népesedési folyamatok 

főbb jellemzőit. 

Hozzon példát arra, hogy a politikai, társadalmi, etnikai és gaz-

dasági viszonyok hogyan befolyásolják az egyes korszakokban 

élők életmódját, mentalitását. 

Ismerje fel és mutassa be az urbanizáció hatásait (életkörülmé-

nyek javulása, környezetszennyezés). 

Legyen képes források alapján bemutatni az alapvető társa-

dalmi csoportok (pl. nemesség, jobbágyság) életmódját (pl. la-

kás, öltözködés). 

Legyen képes feltárni és értelmezni a felekezeti, társadalmi, po-

litikai és népesedési viszonyok kölcsönhatását. 

 

5.3. Egyén, közösség, társada-

lom 

Legyen képes bemutatni a társadalmi csoportokat eltérő szem-

pontok (pl. műveltség, életmód, gazdasági helyzet) szerint. Le-

gyen képes egy-egy kiemelkedő történelmi személy életútját 

Legyen képes értelmezni az egyén és a közösség érvényesülési  

(pl. katonáskodás, hivatal) és érdekérvényesítési (pl. céh, pártok) 
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bemutatni, közösségformáló, társadalomalakító tevékenységét 

felismerni. 

Legyen képes főbb vonalakban bemutatni a helyi társadalom 

főbb jellemzőit (pl. lakóhely, iskolai közösség kiemelkedő sze-

mélyiségei, eseményei).  

Legyen képes bemutatni a kisebb közösségek és a többségi tár-

sadalom együttélését, konfliktusait különböző történelmi kor-

szakokban (pl. nemzetiségi kérdés, zsidókérdés Magyarorszá-

gon, a romák integrációja hazánkban). 

Jellemezze a nemek történelmi szerepvállalását a különböző 

történelmi korokban. 

lehetőségeit és korlátait a különböző történelmi korokban, hely-

zetekben. 

Tudja jellemezni a társadalmi viszonyokat különböző szempon-

tok alapján (pl. társadalmi mobilitás, társadalmi normák, nyitott-

ság, illetve zártság). 

Legyen képes értékelni különböző szempontok szerint egy-egy 

kiemelkedő történelmi személy életművét. 

5.4. A modern demokráciák mű-

ködése 

Legyen képes bemutatni adott parlamenti rendszerek működé-

sét és felépítését. 

Tudja bemutatni az általános, egyenlő és titkos választójogért 

folyó küzdelem problémakörét egy konkrét példán keresztül. 

 

Ismerje a politikai érdekérvényesítés különböző formáit (pl. pár-

tok, szakszervezetek, civil szervezetek). 

Tudja ismertetni a többpárti parlamentarizmus és az ún. parla-

menti váltógazdaság működését, az ellenzéki pártok szerepét. 

Legyen képes bemutatni a demokratikus hatalomgyakorlás, a ha-

talommegosztás és a hatalom-ellenőrzés eszközeit és módszereit. 

5.5. Politikai intézmények, esz-

mék, ideológiák 

Tudja megnevezni és bemutatni a különböző államformákat. 

Legyen képes a hatalmi ágakat megkülönböztetni, és az egyes 

ágak funkcióit, szerepét konkrét példákon keresztül külön-

böző korokban bemutatni. 

Legyen képes az egyes nagy történelmi korokra jellemző né-

hány kormányzati struktúrát (pl. Magyarország kormányzása 

a  

XVI–XVII. században, a reformkorban, a dualizmus korában 

stb.) bemutatni. 

Tudja bemutatni a polgári demokratikus és totális rendszerek 

közötti különbséget. 

Legyen képes az egyes nagy történelmi korokra jellemző né-

hány kormányzati struktúrát összehasonlítani. 

Legyen képes a kormányzás szintjeit megkülönböztetni, és for-

máit különböző korokban (pl. központi kormányzati intézmé-

nyek, helyi közigazgatás, megyék, városi önkormányzat) bemu-

tatni. 

Legyen képes bemutatni az állam és az egyház viszonyának vál-

tozásait különböző korokban.  

Ismerje az emberiség fejlődése során megfogalmazott korszako-

kat meghatározó eszméket, ideológiákat. 

Legyen képes a nemzetállamok kialakulásának történelmi körül-

ményeit, jellemzőit bemutatni. 

5.6. Nemzetközi konfliktusok és 

együttműködés 

Legyen képes bemutatni egy-egy politikai/katonai szövetségi 

rendszer kialakulását, célkitűzéseit. 

Legyen képes különböző korok jellemző hadseregtípusait jel-

lemezni, a fegyverek (pl. fegyvertípusok, fegyvernemek) fejlő-

dését ismertetni. 

Legyen képes bemutatni egy-egy politikai/katonai szövetségi 

rendszer kialakulását, az egyes országok, szövetségi rendszerek 

közötti konfliktusok kiváltó okait, a konfliktusban résztvevők 

célkitűzéseit, és az azokat lezáró békeszerződéseket. 

Legyen képes egy-egy háborút bemutatni, a háború kimenetelét 

meghatározó tényezőket elemezni.   
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Legyen képes a világ- és a magyar történelem egyes sorsfor-

dító csatáit (pl. Mohács, Waterloo, Sztálingrád) ismertetni, a 

győzelem és vereség okairól állításokat megfogalmazni. 

Érdekütközés és egyetértés az Európai Unióban konkrét példá-

kon keresztül.  

Tudja mérlegelni a háborús terhek és következmények (pl. vere-

ség, emberveszteségek, gazdasági kimerültség, növekvő hátor-

szági elégedetlenség) hatásait a hadviselő országokra. 

Legyen képes bemutatni a második világháború utáni döntő vi-

lágpolitikai folyamatokat, és a nemzetközi együttműködés szín-

tereit. 

Értse a globalizáció jelenségeit, és értelmezze a globális problé-

mákat.  

Legyen képes értelmezni az európai integráció alapelveit. 

 

 

B)  TÉMAKÖRÖK 

 

A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető évszámok, személyek, topográfiai adatok és fogalmak megegyeznek az alap- és középfokú történelem kerettantervek 

évszámokra, személyekre, topográfiai adataira és fogalmaira vonatkozó – az adott témakörhöz rendelhető – tantárgyi követelményeivel.  

Az emelt szintű érettségi vizsga egyszerű, rövid választ igénylő feladatainak megoldásához szükséges részletes követelményeket a történelem kerettanterveknek az évszá-

mokra, személyekre, topográfiára és fogalmakra vonatkozó részei tartalmazzák. 

Az emelt szintű érettségi vizsga írásbeli részének szöveges (kifejtendő) feladatai és szóbeli tételei megoldásához szükséges nevek, fogalmak stb. körét a kerettantervek és a 

vizsgakövetelmények az adott témaköröknél példák segítségével jelzik. 

 

1. Az ókor és kultúrája 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1. Vallás és kultúra az ókori 

Keleten 

Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azono-

sítása. 

Egy folyammenti civilizáció jellemzői (pl. Egyiptom, Kína). 

Az egyistenhit a zsidó vallásban. 

1.2. A demokrácia kialakulása 

Athénban 

Az athéni demokrácia intézményei, működése. Az athéni demokrácia kialakulásának folyamata. 

A spártai állam 

1.3. A római köztársaság virág-

kora és válsága, az egyeduralom 

kialakulása 

A hódító háborúk társadalmi és politikai következményei a 

köztársaság korában. 

Augustus principátusának jellemző vonásai  

1.4. Az antik hitvilág, művészet, 

tudomány 

A görög hitvilág néhány jellemző vonása (pl. többistenhit, hal-

hatatlan istenek), a legfontosabb istenek nevének ismerete. 

A görög tudomány egyes területeinek egy-egy alkotója (történet-

írás, természettudományok, filozófia). 



 214 

A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlé-

kei.  

A római építészet jelentős alkotásainak azonosítása.   

A római városépítés jellegzetességei és emlékei Pannóniában. 

A római történetírás egy-egy jelentős alkotója (pl. Livius, Taci-

tus). 

1.5. A kereszténység kialakulása 

és elterjedése 

A kereszténység főbb tanításai.  A kereszténység történetének néhány állomása az ókorban (pl. 

páli fordulat, üldöztetés, milánói ediktum, niceai zsinat). 

1.6. A népvándorlás, az antik ci-

vilizáció felbomlása 

A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás. A népvándorlás legfontosabb mozzanatainak és résztvevőinek is-

merete, térbeli elhelyezése (pl. germánok, hunok). 

 

 

2. A középkor 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. A feudális társadalmi és gaz-

dasági rend jellemzői 

A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság, 

jobbágytelek). 

A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző moz-

zanata a X-XI. században. 

A Frank Birodalom történetének főbb állomásai (pl. Poitiers, 

Verdun). 

2.2. A nyugati és keleti keresz-

ténység  

Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben.  A legfontosabb szerzetesrendek jellemzői (pl. bencések, ference-

sek). 

Az ortodox és a nyugati kereszténység főbb jellemzői (pl. önálló 

nemzeti egyházak, eltérő liturgia és egyházművészet). 

2.3. Az iszlám vallás és az arab 

világ; a világvallások elterjedése 

Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 

A világvallások civilizáció-formáló szerepe. 

Az arab hódítás, az iszlám elterjesztésének fontosabb szakaszai  

(pl. 635 Damaszkusz, 732 Poitiers). 

2.4. A középkori városok Egy középkori város jellemzőinek bemutatása. 

A középkori kereskedelem sajátosságai. 

A középkori céhes ipar bemutatása.  

 

2.5. Egyházi és világi kultúra a 

középkorban 

Az egyház szerepe a középkori művelődésben és a mindenna-

pokban. 

A romanika és a gótika főbb stílusjegye.  

A lovagi kultúra és értékrend néhány eleme.  

Híres egyetemek Nyugat- és Közép-Európában (pl. Párizs, Ox-

ford, Prága), az egyetemi oktatás jellemzői, a skolasztika (Aqui-

nói Szent Tamás). 

 

2.6. A humanizmus és a rene-

szánsz Itáliában 

A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői.  A humanizmus és a reneszánsz jellemzői (pl. emberközpontúság, 

antik embereszmény) és fontosabb itáliai képviselői (pl. Pet-

rarca, Machiavelli és Raffaello). 

2.7. Az angol és a francia rendi 

állam működése 

 A rendi állam kialakulása és működése Angliában és Franciaor-

szágban. 
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2.8. Az Oszmán Birodalom ter-

jeszkedése 

Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai, 

források alapján. 

Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a XIV-

XVI. században. 

Az Oszmán Birodalom jellemző vonásai és társadalmi háttere  

(pl. szolgálati birtok, szpáhi, gyermekadó, janicsár). 

 

 

 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

3.1. A magyar nép őstörténete és 

vándorlása 

A magyar nép vándorlása térkép alapján. A vándorló magyarság képe a korabeli forrásokban (pl. arab és 

bizánci források). 

Eltérő tudományos elképzelések a magyar őstörténettel kapcso-

latban (pl. eredet, őshaza). 

3.2. A honfoglalástól az állam-

alapításig 

A honfoglalás. 

A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja, források 

alapján. 

Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékeny-

sége. 

A kalandozó magyarok képe a korabeli forrásokban. 

Szent István  törvényalkotó tevékenysége. 

3.3. Az Árpád-kor  Az Aranybulla. 

A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  

Az új rend megszilárdulása Szent László és Könyves Kálmán 

idején. 

3.4. Társadalmi és gazdasági vál-

tozások Károly Róbert, Nagy La-

jos, Luxemburgi Zsigmond ide-

jén 

Károly Róbert gazdasági reformjai. 

A magyar városfejlődés korai szakasza.  

 

Nagy Lajos törvényei és az Anjou-kori társadalom. 

Zsigmond király külpolitikája (pl. a nyugati egyházszakadás 

megszüntetése, a huszita kérdés kezelése, oszmánok elleni véde-

kezés). 

3.5. A Hunyadiak Hunyadi János harcai a török ellen. 

Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján. 

Mátyás király bel- és külpolitikája. 

3.6. Kultúra és művelődés Jelentős Árpád- és Anjou-kori művészeti emlékek felismerése. Mátyás király és a reneszánsz. 

 

 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 
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4.1. A nagy földrajzi felfedezé-

sek és következményei 

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai térkép 

alapján.  

Az Európán kívüli civilizációk hatása Európára, és a gyarma-

tosítás. 

A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei, a 

legfőbb társadalmi és gazdasági folyamatok a XVI-XVII. század-

ban Nyugat-Európában. 

4.2. Reformáció és katolikus 

megújulás 

A reformáció főbb irányzatai források alapján (lutheránus, kál-

vinista). 

A katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása. 

A barokk stílus jellemzői. 

Nagyhatalmi konfliktusok és vallási ellentétek a koraújkori Eu-

rópában (pl. francia-Habsburg vetélkedés, harmincéves háború). 

4.3. A kontinentális abszolutiz-

mus és a parlamentáris monar-

chia megszületése Angliában 

A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában. 

Az alkotmányos monarchia működése. 

Az angolszász kapitalizálódás, a polgári fejlődés és a mindennapi 

élet a kora újkori Angliában 

Nagyhatalmi erőviszonyok, az európai egyensúly a XVIII. szá-

zadban. 

4.4. A tudományos világkép át-

alakulása, a felvilágosodás 

A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői 

források alapján. 

 

Az új világszemlélet kialakulása (pl. racionalizmus), az újkori 

természettudományok (pl. mechanika, newtoni fizika) és társada-

lomtudományok (pl. társadalmi szerződés, államelmélet) kibon-

takozása. 

 

 

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

5.1. A mohácsi csata és az ország 

három részre szakadása 

A mohácsi vész és az ország részekre szakadása. 

Végvári küzdelmek. 

 

Összetartó és elválasztó erők a három országrészben (pl. törökök 

elleni védekezés, gazdaság, vallás). 

A rendi és vallási törekvések összekapcsolódása a Bocskai-féle 

szabadságharcban. 

5.2. Az Erdélyi Fejedelemség vi-

rágkora 

Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete (pl. három nemzet, 

vallási tolerancia). 

Bethlen Gábor kül- és belpolitikája. 

 

5.3. A török kiűzése és a Rákóczi 

szabadságharc 

A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai. 

A szatmári béke. 

A török kiűzésének kérdései és Zrínyi Miklós. 

A spanyol örökösödési háború és a Rákóczi szabadságharc. 

5.4.  Magyarország a XVIII. szá-

zadi Habsburg Birodalomban   

Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása  

Mária Terézia és II. József reformjai. 

Az udvar és a rendek viszonyának alakulása. 

5.5. Művelődés, egyházak, isko-

lák 

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai források alap-

ján. 

Az állami oktatáspolitika főbb intézkedései. 
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6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

6.1. A francia polgári forradalom 

politikai irányzatai, az Emberi és 

Polgári Jogok Nyilatkozata 

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának alapkérdései. 

Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. 

 

A főbb irányzatok (pl. alkotmányos monarchisták, girondiak), 

valamint képviselőik társadalmi és politikai elképzeléseinek ösz-

szehasonlítása. 

A jakobinus diktatúra. 

6.2. A napóleoni háborúk és a 

Szent Szövetség Európája 

 A napóleoni háborúk fordulópontjai (pl. Moszkva, Lipcse). 

A nagyhatalmi együttműködés céljai és rendszere a bécsi kong-

resszus nyomán. 

6.3.  A XIX. század eszméi A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionaliz-

mus, konzervativizmus és szocializmus) jellemzői források 

alapján. 

A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak  

(pl. alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, 

hatalommegosztás). 

 

6.4. Az ipari forradalom és kö-

vetkezményei 

 

Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, ne-

hézipar, közlekedés) és néhány találmánya. 

Az ipari forradalom teremtette ellentmondások (pl. környezet-

szennyezés, életmódváltozás, a nyomor kérdése). 

Az ipari forradalom eredményeinek (pl. városiasodás, demográ-

fiai robbanás) kibontakozása és egymásra hatása. 

 

6.5. Nagyhatalmak és katonai-

politikai szövetségek a század-

fordulón 

Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása. 

Németország nagyhatalommá válása. 

A balkáni konfliktusok okai. 

A szövetségi rendszerek kialakulásának okai az első világháború 

előtt. 

Gyarmatok és gyarmattartók a századfordulón. 

6.6. Tudományos, technikai fel-

fedezések, újítások és következ-

ményeik 

A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása. 

A technikai fejlődés hatása a környezetre és az életmódra, 

konkrét példák alapján. 

 

Az ipari forradalom legfontosabb találmányainak és felfedezői-

nek bemutatása (pl. Benz, Edison, a robbanómotor, telefon). 

A tudományos és technikai fejlődés hatása a társadalomra, a gon-

dolkodásra, az életmódra és a környezetre. 

 

 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 
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TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

7.1. A reformmozgalom kibonta-

kozása, a polgárosodás fő kérdé-

sei 

A reformkor fő kérdései. 

Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

 

A rendi országgyűlés és a megyerendszer működése. 

A gazdasági átalakulás jellemzése és elemzése. 

A magyar társadalom rétegződése és életformái. 

7.2. A reformkori művelődés, 

kultúra 

A korszak kulturális életének főbb jellemzői. A nemzeti érzés megerősödése a magyarság és a nemzetiségek 

körében. 

7.3. A polgári forradalom 

 

A pesti forradalom eseményei. 

Az áprilisi törvények. 

A német, az olasz és ausztriai mozgalmak hatása a magyar sza-

badságharcra. 

Nemzetiségi törekvések a Habsburg birodalomban. 

7.4. A szabadságharc  A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség 

okai. 

A Függetlenségi Nyilatkozat.  

Ausztria és Magyarország közjogi viszonyának alakulása. 

Nagyhatalmi elképzelések Közép-Európa szerepéről. 

7.5. A kiegyezés előzményei és 

megszületése 

A kiegyezés megszületésének okai. 

A kiegyezés tartalma és értékelése. 

A kiegyezés alternatívái, a kiegyezéshez fűződő viták (pl. dunai 

konföderáció, Kasszandra levél). 

7.6. Gazdasági eredmények és 

társadalmi változások a dualiz-

mus korában  

Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság, közlekedés. 

Budapest világvárossá fejlődése. 

Az átalakuló társadalom sajátosságai. 

Nemzetiségek a dualizmus korában. 

A cigányság helye a magyar társadalomban. 

A polgári állam kiépülése Magyarországon (pl. közigazgatás, 

közegészségügy, iskolahálózat). 

Magyar nemzetiségi politika és nemzetiségi törekvések. 

A környezet átalakításának következményei (pl. vasútépítés, vá-

rosfejlődés, iparosítás). 

7.7. Az életmód, a tudományos 

és művészeti élet fejlődése 

Az életmód változásai a századfordulón. 

A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő szemé-

lyisége. 

A tömegkultúra néhány jelensége Magyarországon (pl. divat, 

szórakozás, sport, sajtó). 

 

 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

8.1. Az első világháború jellege, 

jellemzői; a Párizs környéki bé-

kék 

Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellem-

zői. 

A hátország szerepe a háborúban. 

Nagyhatalmi érdekek és ellentétek a béketárgyalásokon.  



 219 

A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonat-

kozásainak elemzése.  

8.2. A gazdaság és a társadalom 

új jelenségei a fejlett világban 

A modern életforma néhány jellegzetessége (pl. mozi, autó). 

A nők szerepének változása. 

A világgazdaság átrendeződése a háború után. 

A gyarmati világ szétesésének kezdetei (pl. India, Közel-Kelet). 

8.3. Tekintélyuralmi rendszerek 

Közép-Európában és az olasz fa-

sizmus 

 Az olasz fasizmus jellemzői. 

Tekintélyuralmi rendszerek bemutatása Közép-Európában és a 

Balkánon. 

8.4. Az USA és az 1929-33-as 

gazdasági válság 

A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következmé-

nyei. 

 

Az USA gazdasági fellendülése és nemzetközi szerepe.  

A válság kezelésének módjai egy adott országban (pl. USA, 

Nagy-Britannia). 

8.5. A nemzetiszocializmus hata-

lomra jutása és működési mecha-

nizmusa 

A náci Németország legfőbb jellemzői.  

A náci ideológia és propaganda.  

A totális állam kiépítése Németországban. 

8.6. A bolsevik ideológia és a 

sztálini diktatúra az 1920-30-as 

években 

A bolsevik hatalomátvétel körülményei. 

A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. 

 

A bolsevizmus ideológiája. 

A bolsevik propaganda főbb jellemzői. 

A sztálini gazdaságpolitika. 

8.7. A második világháború előz-

ményei jelentős fordulatai 

A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. 

A holocaust. 

A szövetséges hatalmak együttműködésének elemzése. 

Háborúellenes katonai és polgári erőfeszítések. 

8.8. A hidegháború és a kétpó-

lusú világ jellemzői 

Az ENSZ létrejötte, működése.  

Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (pl. Korea, 

Kuba, Szuez). 

 

Nyugat-Európa újjáépítése és a közös európai intézmények ki-

alakulásának kezdetei. 

A gyarmati rendszer felbomlása – a „harmadik világ” kialaku-

lása.  

Gandhi erőszakmentes mozgalma. 

8.9. A szocialista rendszerek bu-

kása 

A szovjet blokk kialakulása és jellemzői. 

Rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában. 

A német kérdés. 

 

 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 
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9.1. Az Oszrák-Magyar Monar-

chia felbomlása és következmé-

nyei 

Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása. 

Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. 

A Károlyi-kormány bel- és külpolitikai mozgástere és intézkedé-

sei. 

A tanácskormány uralomra kerülése, politikája, bukásának okai. 

Trianon társadalmi és bel- és külpolitikai következményei. 

9.2. A Horthy-rendszer jellege és 

jellemzői 

Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb 

lépései. 

 

Politikai életpályák bemutatása és elemzése (pl. Bethlen István, 

Teleki Pál). 

Gazdasági válság és radikalizálódás a belpolitikában (Gömbös és 

kísérlete). 

9.3. Művelődési viszonyok és az 

életmód 

Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas évek-

ben. 

 

A klebelsbergi kultúrpolitika kibontakozása és főbb jellemzői  

(pl. kultúrfölény, valláserkölcsi nevelés). 

Tudomány és művészet főbb képviselői a két világháború közötti 

Magyarországon (pl Szent-Györgyi Albert, Bartók Béla). 

9.4. A magyar külpolitika moz-

gás-tere, alternatívái 

A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború 

között. 

 

Magyarország a náci birodalom árnyékában (pl. gazdasági és po-

litikai kényszerek, kitörési kísérletek). 

A területi revízió lépései. 

9.5. Magyarország részvétele a 

világháborúban  

Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió el-

leni harcokban. 

Kállay Miklós miniszterelnöksége. 

Háborúellenes törekvések (pl. Magyar Történelmi Emlékbizott-

ság, szárszói találkozó). 

9.6. A német megszállás és a ho-

locaust Magyarországon 

Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. 

A holocaust Magyarországon (pl. zsidótörvények gettósítás, 

deportálás). 

Az antiszemitizmus és a zsidókérdés Magyarországon. 

 

 

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

10.1. A szovjet felszabadítás és 

megszállás 

A szovjet felszabadítás és megszállás. 

Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége. 

A nemzetközi helyzet hatása a magyar belpolitika alakulására 

1945 és 1948 között (pl. SZEB intézkedései, németek kitelepí-

tése). 

10.2. A határon túli magyarság 

sorsa 

A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos orszá-

gokban.  

 

10.3. A kommunista diktatúra ki-

építése és működése 

Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi kor-

szakban. 

Életmód és mindennapok. 

Az elnyomás formái és „gépezete”. 
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10.4. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és 

főbb eseményei. 

A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai. 

A magyar forradalom nemzetközi jelentősége és összefüggései  

(pl, szuezi válság szerepe, a magyar kérdés az ENSZ-ben). 

10.5. A Kádár-rendszer jellege, 

jellemzői 

A rendszer jellemzői a Kádár korszakban. 

Életmód és mindennapok. 

A kádári társadalom- és kultúrpolitika alakulása (pl. ,,gulyás- 

vagy fridzsiderkommunizmus”, három T). 

10.6. A rendszerváltozás A rendszerváltozás tartalma és következményei (pl. állam-

forma, szabadságjogok, függetlenség). 

Magyarország a kilencvenes években (pl. jogalkotás, társadalmi 

változások – vesztesek és győztesek). 

 

 

11. A jelenkor 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

11.1. A közép-európai régió jel-

lemzői, távlatai, a posztszovjet 

rendszerek problémái 

A közép-európai régió sajátos problémái. 

 

A balkáni konfliktusok, Jugoszlávia felbomlása. 

Nemzeti, etnikai, vallási kisebbségek  helyzete néhány országban 

(pl. Románia, Magyarország, Ukrajna). 

11.2. Az európai integráció törté-

nete 

Az Európai Unió legfontosabb intézményei. 

 

A „Hatok” Közös Piacától az Európai Unióig (1957-1992), az 

integráció főbb állomásai. 

Együttműködés és eltérő érdekek az Unióban.  

Az Európai Unió helye a világgazdaságban.  

11.3. A „harmadik világ” A fejlődő országok főbb problémái (pl. népességnövekedés, 

szegénység, élelmezési és adósságválság). 

A demográfiai válság társadalmi és gazdasági okai. 

 

11.4. Fogyasztói társadalom; 

ökológiai problémák, a fenntart-

ható fejlődés 

A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a ter-

mészeti környezetre. 

A környezettudatos magatartás kulturális, gazdasági és politikai 

feltételei. 

11.5. A globális világ kihívásai 

és ellentmondásai 

A tömegkultúra új jelenségei (pl. film, reklám).  

 

 

12. A mai magyar társadalom és életmód 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 
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12.1. Alapvető állampolgári is-

meretek 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemuta-

tása. 

Az állampolgári jogok kötelességek. 

A szociális piacgazdaság jellemzői. 

12.2. Etnikumok és nemzetisé-

gek a magyar társadalomban 

Nemzetiségek a mai magyar társadalomban (pl. számuk, ará-

nyuk, helyzetük, intézményeik). 

 

12.3. A magyarországi romák A hazai romák helyzete (oktatás, lakhatás, egészségügy, fog-

lalkoztatás). A diszkrimináció fogalma. 

 

12.4. A parlamenti demokrácia 

működése és az önkormányzati-

ság 

A választási rendszer. A helyi önkormányzatok feladatai, szer-

vezetei és működésük.   

A magyar alkotmányosság elemei (pl. a konstruktív bizalmatlan-

ság intézménye, népszavazás) és intézményei (pl. alkotmánybír-

óság, ombudsmani intézmény). 

12.5. Társadalmi, gazdasági és 

demográfiai változások 

Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszá-

zadban. 

 

A magyar társadalom szerkezetváltozásai az elmúlt fél évszázad-

ban. 

Magyarország gazdasága és beilleszkedése az európai, illetve vi-

lággazdaságba. 

 

 

5.5. MATEMATIKA 

 

A) KOMPETENCIÁK 

 

Gondolkodási módszerek, halmazok, logika, kombinatorika, gráfok 

– Legyen képes a tanuló adott szövegben rejlő matematikai problémákat észrevenni, szükség esetén matematikai modellt alkotni, a modell alapján számításokat 

végezni, és a kapott eredményeket értelmezni.  

– Legyen képes kijelentéseket szabatosan megfogalmazni, azokat összekapcsolni, kijelentések igazságtartalmát megállapítani. 

– Lássa az eltéréseket, illetve a kapcsolatokat a matematikai és a mindennapi nyelv között. 

– A matematika minden területén és más tantárgyakban is tudja alkalmazni a halmaz fogalmát, illetve a halmazműveleteket. 

– Legyen jártas alapvető kombinatorikus gondolatmenetek alkalmazásában, s legyen képes ennek segítségével gyakorlati sorbarendezési és kiválasztási feladatok 

megoldására. 

– Ismerje a gráfok jelentőségét, sokoldalú felhasználhatóságuk néhány területét, és legyen képes további felhasználási lehetőségek felismerésére a gyakorlati életben 

és más tudományágakban. 

– Az emelt szinten érettségiző diák ismerje a halmazelmélet alapvető szerepét a mai matematika felépítésében. 

 

Számelmélet, algebra 

– Legyen képes a tanuló betűs kifejezések értelmezésére, ismerje fel használatuk szükségességét, tudja azokat kezelni, lássa, hogy mi van a „betűk mögött”. 

– Ismerje az egyenlet és az egyenlőtlenség fogalmát, megoldási módszereit (pl. algebrai, grafikus, közelítő). 

– Legyen képes egy adott probléma megoldására felírni egyenleteket, egyenletrendszereket, egyenlőtlenségeket, egyenlőtlenség-rendszereket. 



 223 

– Tudja az eredményeket előre megbecsülni, állapítsa meg, hogy a kapott eredmény reális-e. 

– Az emelt szinten érettségiző diáknak legyen jártassága az összetettebb algebrai átalakításokat igénylő feladatok megoldásában is. 

 

Függvények, az analízis elemei 

– Legyen képes a tanuló a körülötte levő világ egyszerűbb összefüggéseinek függvényszerű megjelenítésére, ezek elemzéséből tudjon következtetni valóságos jelen-

ségek várható lefolyására. 

– Legyen képes a változó mennyiségek közötti kapcsolat felismerésére, a függés értelmezésére. Értse, hogy a függvény matematikai fogalom, két halmaz elemeinek 

egymáshoz rendelése. Ismerje fel a hozzárendelés formáját, elemezze a halmazok közötti kapcsolatokat. 

– Lássa, hogy a sorozat diszkrét folyamatok megjelenítésére alkalmas matematikai eszköz, a pozitív egész számok halmazán értelmezett függvény. Ismerje a számtani 

és mértani sorozatot. 

– Az emelt szinten érettségiző diák ismerje az analízis néhány alapelemét, amelyekre más szaktudományokban is (pl. fizika) szüksége lehet. Ezek segítségével tudjon 

függvényvizsgálatokat végezni, szélsőértéket, görbe alatti területet számolni. 

 

Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

– Tudjon a tanuló síkban, illetve térben tájékozódni, térbeli viszonyokat elképzelni, tudja a háromdimenziós valóságot – alkalmas síkmetszetekkel – két dimenzióban 

vizsgálni. 

– Vegye észre a szimmetriákat, tudja ezek egyszerűsítő hatásait problémák megfogalmazásában, bizonyításokban, számításokban kihasználni. 

– Tudjon a feladatok megoldásához megfelelő ábrát készíteni. 

– Tudjon mérni és számolni hosszúságot, területet, felszínt, térfogatot, legyen tisztában a mérési pontosság fogalmával. 

– Ismerje a geometria szerepét a műszaki életben és bizonyos képzőművészeti alkotásokban. 

– Az emelt szinten érettségiző diák tudja szabatosan megfogalmazni a geometriai bizonyítások gondolatmenetét. 

Valószínűségszámítás, statisztika 

– Értse a tanuló a statisztikai kijelentések és gondolatmenetek sajátos természetét. 

– Ismerje a statisztikai állítások igazolására felhasználható adatok gyűjtésének lehetséges formáit, és legyen jártas a kapott adatok áttekinthető szemléltetésében, 

különböző statisztikai mutatókkal való jellemzésében. 

– Az emelt szinten érettségiző diák tudjon egyszerűbb véletlenszerű jelenségeket modellezni és a valószínűségi modellben számításokat végezni. 

– Emelt szinten ismerje a véletlen szerepét egyszerű statisztikai mintavételi eljárásokban. 
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B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

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

E témakört (különösen a gondolkodási módszereket, a halmazokat és a matematikai logikát) elsősorban nem önállóan számon kérhető ismeretanyagként kell 

elképzelni, hanem olyan szemléletformáló, a matematikaoktatás egészét átszövő módszerek, illetve eszközök összességeként, amely szinte teljes egészében 

megjelenik minden további témakörben is. 

 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1. Halmazok Ismerje és használja a halmazok megadásának különböző mód-

jait, a halmaz elemének fogalmát. 

Definiálja és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban 

a következő fogalmakat: halmazok egyenlősége, részhalmaz, 

üres halmaz, véges és végtelen halmaz, komplementer halmaz. 

 

 

Halmazműveletek 

 

Ismerje és alkalmazza gyakorlati és matematikai feladatokban a 

következő műveleteket: egyesítés, metszet, különbség. 

Tudjon koordináta-rendszerben ábrázolni egyszerűbb ponthal-

mazokat. 

 

 

1.1.2. Számosság, részhalmazok Véges halmazok elemeinek száma. Ismerjen példát véges, megszámlálhatóan végtelen és 

nem megszámlálhatóan végtelen halmazra. 

 

Matematikai logika 
 

Tudjon egyszerű matematikai szövegeket értelmezni. 

Ismerje és alkalmazza megfelelően a kijelentés (állítás, ítélet) fo-

galmát. 

Értse és egyszerű feladatokban alkalmazza az állítás tagadása 

műveletet. 

Ismerje az „és”, a „(megengedő) vagy” logikai jelentését, tudja 

használni és összekapcsolni azokat a halmazműveletekkel. 

Értse és használja helyesen az implikációt és az ekvivalenciát. 

Használja helyesen a „minden”, „van olyan” kvantorokat. 

 

Alkalmazza tudatosan a nyelv logikai elemeit. 
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Fogalmak, tételek és bizonyítások 

a matematikában 

 

Tudjon definíciókat, tételeket pontosan megfogalmazni. 

Használja és alkalmazza feladatokban helyesen a „szükséges”, az 

„elégséges” és a „szükséges és elégséges” feltétel fogalmát. 

 

Ismerje az alábbi bizonyítási típusokat és tudjon példát 

mondani alkalmazásukra: direkt és indirekt bizonyítás, 

skatulyaelv. 

Tudja megfogalmazni konkrét esetekben tételek meg-

fordítását. 

 

1.3. Kombinatorika Tudjon egyszerű sorbarendezési, kiválasztási és egyéb kombina-

torikai feladatokat megoldani. 

Tudja kiszámolni a binomiális együtthatókat. 

 

Ismerje, bizonyítsa és alkalmazza a permutációk, variá-

ciók (ismétlés nélkül és ismétléssel), kombinációk (is-

métlés nélkül) kiszámítására vonatkozó képleteket. 

Ismerje és alkalmazza a binomiális tételt.  

 

1.4. Gráfok Tudjon konkrét szituációkat szemléltetni, és egyszerű felada-to-

kat megoldani gráfok segítségével. 

 

Definiálja a következő fogalmakat: pont, él, fok, út, kör, 

összefüggő gráf, fa. 

Ismerje az egyszerű gráf pontjainak foka és éleinek 

száma, valamint a fa pontjai és élei száma közötti össze-

függést. 

 

 

2. Számelmélet, algebra 

Az algebra tanításának egyik fő célja annak felfedeztetése és megértetése, hogy egymástól távol állónak tűnő problémák ugyanazon matematikai, 

algebrai struktúrával rendelkeznek, ezért megoldásuk során hasonló eljárásokat, gondolatmeneteket alkalmazhatunk, s leírásuk formálisan azonos 

módon történik. (Például különböző témakörökből vett másodfokú egyenletre vezető feladatok.) 

Fontos a számolás során megismert műveleti szabályok absztrahálása, a jártasság megszerzése a betűkifejezésekkel végzett műveletekben. Meg kell 

mutatni a számfogalom bővítésének szükségességét és folyamatát. El kell juttatni a tanulókat a permanencia-elv fontosságának felismeréséhez. 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. Alapműveletek 
 

 

Tudjon alapműveleteket biztonságosan elvégezni (zsebszámoló-

géppel is). 

Ismerje és használja feladatokban az alapműveletek műveleti 

azonosságait (kommutativitás, asszociativitás, disztributivitás). 

 

 

2.2. A természetes számok halmaza, 

számelméleti ismeretek 

Ismerje, tudja definiálni és alkalmazni az oszthatósági alapfogal-

makat (osztó, többszörös, prímszám, összetett szám). 
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Tudjon természetes számokat prímtényezőkre bontani, tudja 

adott számok legnagyobb közös osztóját és legkisebb közös több-

szörösét kiszámítani; tudja mindezeket egyszerű szöveges (gya-

korlati) feladatok megoldásában alkalmazni. 

Definiálja és alkalmazza feladatokban a relatív prímszámokat. 

Tudja a számelmélet alaptételét alkalmazni feladatokban. 

 

 

 

 

 

 

Tudja pontosan megfogalmazni a számelmélet alaptéte-

lét. 

2.2.1. Oszthatóság 

 

 

 

Ismerje a 10 hatványaira, illetve a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 számokra 

vonatkozó oszthatósági szabályokat, tudjon egyszerű osztható-

sági feladatokat megoldani. 

 

Oszthatósági feladatok. 

 

2.2.2. Számrendszerek  

 

 

Tudjon más számrendszerek létezéséről. 

Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből 2 alapú 

számrendszerbe és viszont. 

Helyiértékes írásmód. 

 

 

Tudja a számokat átírni 10-es alapú számrendszerből n 

alapú számrendszerbe és viszont. 

 

2.3. Racionális és irracionális számok 

 

Tudja definiálni a racionális számot és ismerje az irracionális 

szám fogalmát. 

Adott n (nN) esetén tudja eldönteni, hogy  n irracionális szám-

e. 

 

Bizonyítsa, hogy   2 irracionális szám. 

 

2.4. Valós számok 
 

Ismerje a valós számkör felépítését (N, Z, Q, Q*, R), valamint a 

valós számok és a számegyenes kapcsolatát. 

Tudjon ábrázolni számokat a számegyenesen. 

Tudja az abszolútérték definícióját. 

Ismerje adott szám normálalakjának felírási módját, tudjon szá-

molni a normálalakkal. 

 

Tudja, hogy mit értünk adott műveletekre zárt számhal-

mazokon. 

 

2.5. Hatvány, gyök, logaritmus 

 

A hatványozás értelmezése racionális kitevő esetén.  Permanencia elv. 

Irracionális kitevőjű hatvány értelmezése szemléletesen. 

Ismerje és használja a hatványozás azonosságait. 

Definiálja és használja az  
n a fogalmát.  

Bizonyítsa a hatványozás azonosságait egész kitevő ese-

tén. 

Ismerje és alkalmazza a négyzetgyökvonás azonosságait. Bizonyítsa a négyzetgyökvonás azonosságait. 
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Definiálja és használja feladatok megoldásában a logaritmus fo-

galmát, valamint a logaritmus azonosságait. Tudjon áttérni más 

alapú logaritmusra. 

Bizonyítsa a logaritmus azonosságait. 

 

2.6. Betűkifejezések 

 

Ismerje a polinom fokszámát, fokszám szerint rendezett alakját. 

 
 

2.6.1. Nevezetes azonosságok  

 

Tudja alkalmazni feladatokban a következő kifejezések kifejté-

sét, illetve szorzattá alakítását: (a + b)2;  (a – b)2;  

(a + b)3;  (a – b)3;  a2 – b2;  a3 – b3; 

 

Tudjon algebrai kifejezésekkel egyszerű műveleteket végrehaj-

tani, algebrai kifejezéseket egyszerűbb alakra hozni (összevonás, 

szorzás, osztás, szorzattá alakítás kiemeléssel, nevezetes azonos-

ságok alkalmazása). 

 

Tudja alkalmazni feladatokban az an–bn, illetve az  

a2m+1 + b2m+1  kifejezés szorzattá alakítását. 

 

2.7. Arányosság 

 

Tudja az egyenes és a fordított arányosság definícióját és grafikus 

ábrázolásukat. 

Tudjon arányossági feladatokat megoldani. 

 

 

2.7.1. Százalékszámítás 

 

Százalékszámítással kapcsolatos feladatok megoldása. 

 
 

2.8. Egyenletek, egyenletrendszerek, 

egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rend-

szerek 

 

Ismerje az alaphalmaz és a megoldáshalmaz fogalmát. 

Alkalmazza a különböző egyenletmegoldási módszereket: mér-

legelv, grafikus megoldás, ekvivalens átalakítások, következ-

ményegyenletre vezető átalakítások, új ismeretlen bevezetése stb. 

 

 

2.8.1. Algebrai egyenletek, egyenletrend-

szerek 

Elsőfokú egyenletek, egyenlet-

rendszerek 

 

 

 

Másodfokú egyenletek,  

egyenletrendszerek  

 

 

 

 

 

 

Tudjon elsőfokú, egyismeretlenes egyenleteket megoldani. 

Kétismeretlenes elsőfokú egyenletrendszer megoldása. 

Alkalmazza az egyenleteket, egyenletrendszereket szöveges fel-

adatok megoldásában. 

 

Ismerje az egyismeretlenes másodfokú egyenlet általános alakját. 

Tudja meghatározni a diszkrimináns fogalmát. 

Ismerje és alkalmazza a megoldóképletet. 

Használja a teljes négyzetté alakítás módszerét. 

Alkalmazza feladatokban a gyöktényezős alakot. 

Tudjon törtes egyenleteket, másodfokú egyenletre vezető szöve-

ges feladatokat megoldani. 

 

 

Tudjon paraméteres elsőfokú egyenleteket megoldani. 

Két- és háromismeretlenes elsőfokú egyenletrendszerek 

megoldása. 

Egyszerű kétismeretlenes lineáris paraméteres egyenlet-

rendszer megoldása. 

 

 

 

Igazolja a másodfokú egyenlet megoldóképletét. 

 

Igazolja és alkalmazza a gyökök és együtthatók közötti 

összefüggéseket. 
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Másodfokú egyenletrendszerek megoldása. 

 

Másodfokú paraméteres feladatok megoldása. 

 

Magasabb fokú egyenletek 

 

 

 

 

 
 

Négyzetgyökös egyenletek 

Egyszerű, másodfokúra visszavezethető egyenletek megoldása. 

 

 

 

 

 

Tudjon  típusú egyenleteket megoldani. 

 

Tudjon másodfokúra visszavezethető egyenletrendsze-

reket megoldani. 

 

Értelmezési tartomány, illetve értékkészlet-vizsgálattal, 

valamint szorzattá alakítással megoldható feladatok, 

összetett feladatok megoldása. 
 

Tudjon két négyzetre emeléssel megoldható egyenlete-

ket megoldani. 

 

2.8.2. Nem algebrai egyenletek 

Abszolútértékes egyenletek 

 

 

 

Exponenciális és logaritmikus 

egyenletek 

 

Trigonometrikus egyenletek 

 

 

Tudjon | ax + b | = c típusú egyenleteket algebrai és grafikus mó-

don, valamint | ax + b | = cx + d típusú egyenleteket megoldani. 

 

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását 

igénylő feladatokat megoldani. 

 

Tudjon definíciók és azonosságok közvetlen alkalmazását 

igénylő feladatokat megoldani. 

 

 

Abszolútértékes egyenletek algebrai megoldása. 

 

 

 

 

2.8.3. Egyenlőtlenségek,  

egyenlőtlenség-rendszerek 

 

Ismerje az egyenlőtlenségek alaptulajdonságait (mérlegelv alkal-

mazása). 

Egyszerű első- és másodfokú egyenlőtlenségek és egyszerű 

egyismeretlenes egyenlőtlenség-rendszerek megoldása. 

 

Tudjon megoldani összetett feladatokat. 

 

Tudjon egyszerű négyzetgyökös, abszolútértékes, expo-

nenciális, logaritmikus és trigonometrikus) egyenlőtlen-

ségeket megoldani. 

 

2.9. Középértékek, egyenlőtlenségek 

 

Két pozitív szám számtani és mértani közepének fogalma, kap-

csolatuk, használatuk. 

 

Ismerje n szám számított középértékeit (aritmetikai, 

geometriai, négyzetes, harmonikus), valamint a nagy-

ságrendi viszonyaikra vonatkozó tételeket. 

Bizonyítsa, hogy   

 
Tudjon megoldani feladatokat számtani és mértani kö-

zép közötti összefüggés alapján. 
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3. Függvények, az analízis elemei 

A témakör (hasonlóan a geometria, illetve a valószínűségszámítás, statisztika fejezetekhez) különösen alkalmas annak szemléltetésére, hogy egy probléma ma-

tematikai megoldása három lépésben történik: a matematikai modell megalkotása, a matematikai feladat megoldása a modellen belül, és az eredmény értelme-

zése. Fontos terület a függvényábrázolás alkalmazása egyenletek és egyenlőtlenségek megoldásában. 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A függvény 
 

A függvény matematikai fogalma. Ismerje a függvénytani alapfo-

galmakat (értelmezési tartomány, hozzárendelés, képhalmaz, he-

lyettesítési érték, értékkészlet). 

Tudjon szövegesen megfogalmazott függvényt képlettel megadni. 

Tudjon helyettesítési értéket számítani, illetve tudja egyszerű 

függvények esetén f(x) = c alapján az x-et meghatározni. 

Ismerje az egy-egyértelmű megfeleltetés fogalmát. 

Ismerje és alkalmazza a függvényeket gyakorlati problémák meg-

oldásánál. 

Az inverzfüggvény fogalmának szemléletes értelmezése (pl. az 

exponenciális és a logaritmus függvény vagy a geometriai transz-

formációk). 

 

Tudja az alapvető függvénytani fogalmak pontos defi-

nícióját. 

Ismerje és alkalmazza a függvények megszorításának 

(leszűkítésének) és kiterjesztésének fogalmát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összetett függvény fogalma. 

 

Egyváltozós valós függvények 
 

Ismerje, tudja ábrázolni és jellemezni az alábbi hozzárendeléssel 

megadott (alapvető) függvényeket: 

x   ax + b;   x  x2;    x  x3;    x  ax2 + bx + c; 

 

x   x;   x  | x |; 

 

x  a/x;   x  sinx;   x  cosx;   x  tgx; 

 

x  ax;   x  loga x. 

 

Ismerje és tudja ábrázolni az x  xn   n N függvényt.  

 

Tudjon a középszinten felsorolt függvényekből össze-

tett függvényeket képezni. 

 

A függvények grafikonja, függ-

vénytranszformációk  

 

Tudjon értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni, illetve 

adatokat leolvasni a grafikonról. 
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Tudjon néhány lépéses transzformációt igénylő függvényeket 

függvénytranszformációk segítségével ábrázolni [f(x) + c;   

f(x+c);  c ·f(x);   f(cx)]. 

 

Tudja ábrázolni az alapvető függvények (3.2.) transz-

formáltjainak grafikonját [c ·f(ax+b)+d]. 

 

A függvények jellemzése 

 

Egyszerű függvények jellemzése (grafikon alapján) értékkészlet, 

zérushely, növekedés, fogyás, szélsőérték, periodicitás, paritás 

szempontjából. 

 

 

Függvények jellemzése korlátosság szempontjából. 

A függvények tulajdonságait az alapfüggvények isme-

retében transzformációk segítségével határozza meg. 

Használja a konvexség és konkávság fogalmát a függ-

vények jellemzésére. 

Egyszerűbb, másodfokú függvényre vezető szélsőér-

ték-feladatok megoldása. 

Sorozatok 
 

Ismerje a számsorozat fogalmát és használja a különböző meg-

adási módjait. 

 

 

Sorozat jellemzése (korlátosság, monotonitás), a kon-

vergencia szemléletes fogalma. 

Egyszerű rekurzív képlettel megadott sorozatok. 

 

Számtani és mértani sorozatok 

 

 

 

Végtelen mértani sor 

 

Tudjon olyan feladatokat megoldani a számtani és mértani soro-

zatok témaköréből, ahol a számtani, illetve mértani sorozat fogal-

mát és az an-re, illetve az Sn-re vonatkozó összefüggéseket kell 

használni. 

Bizonyítsa a számtani és a mértani sorozat általános 

tagjára vonatkozó összefüggéseket, valamint az összeg-

képleteket. 
 

Ismerje a végtelen mértani sor fogalmát, összegét. 

 

Kamatos kamat, járadékszámítás 

 

Tudja a kamatos kamatra vonatkozó képletet használni, s abból 

bármelyik ismeretlen adatot kiszámolni. 

 

Tudjon gyűjtőjáradékot és törlesztőrészletet számolni. 

 

Az egyváltozós valós függvények 

analízisének elemei  
Határérték, folytonosság 

 

  

 

Ismerje a végesben vett véges, a végtelenben vett véges 

és a tágabb értelemben vett határérték szemléletes fo-

galmát. 

A folytonosság szemléletes fogalma. 

 

Differenciálszámítás 

 

 Tudja a differencia- és differenciálhányados definíció-

ját. 

Alkalmazza az összeg, konstansszoros, szorzat- és há-

nyadosfüggvény deriválási szabályait. 

Alkalmazza egyszerű esetekben az összetett függvény 

deriválási szabályát. 
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Tudja bizonyítani, hogy   

esetén. 

Ismerje a trigonometrikus függvények deriváltját. 

Alkalmazza a differenciálszámítást: 

érintő egyenletének felírására, 

szélsőérték-feladatok megoldására, 

polinomfüggvények (menet, szélsőérték, alak) vizsgá-

latára. 

 

Integrálszámítás 

 

 Ismerje folytonos függvényekre a határozott integrál 

szemléletes fogalmát és tulajdonságait. 

Ismerje a kétoldali közelítés módszerét, az integrál-

függvény fogalmát, a primitív függvény fogalmát, va-

lamint a Newton–Leibniz-tételt. 

Tudja polinomfüggvények, illetve a szinusz és koszi-

nusz függvény grafikonja alatti területet számolni. 

 

 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 

A témakör követelményeit abban a tudatban kell megfogalmaznunk, hogy a geometria szerepe, funkciója, hangsúlyai sokat változtak az elmúlt évtizedekben. Ennek 

következtében a szintetikus geometria egyes területeken háttérbe szorult. Szem előtt kell tartani ugyanakkor, hogy a  geometria oktatása segíti a pontos fogalomal-

kotást, a struktúraalkotás képességét és fejleszti a térszemléletet. 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1. Elemi geometria 

 

4.1.1. Térelemek 

 

 

Ismerje és használja megfelelően az alapfogalom, axióma, defi-

niált fogalom, bizonyított tétel fogalmát. 

Ismerje a térelemeket és a szög fogalmát. 

Ismerje a szögek nagyság szerinti osztályozását és a nevezetes 

szögpárokat. 

 

 

 

 

 

Alakzatok távolságának értelmezése. 
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Tudja a térelemek távolságára és szögére (pont és egyenes, pont 

és sík, párhuzamos egyenesek, párhuzamos síkok távolsága; két 

egyenes, egyenes és sík, két sík hajlásszöge) vonatkozó megha-

tározásokat. 

 

 

 

 

 

4.1.2. A távolságfogalom segítségével de-

finiált ponthalmazok 

 

Tudja a kör, gömb, szakaszfelező merőleges, szögfelező fogal-

mát.  

Használja a fogalmakat feladatmegoldásokban. 

 

Parabola fogalma. 

 

4.2. Geometriai transzformációk 
 

4.2.1. Egybevágósági transzformációk 

Síkban  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Térben  

 

 

 

 

 

Ismerje a síkbeli egybevágósági transzformációk (eltolás, tenge-

lyes tükrözés, középpontos tükrözés, pont körüli forgatás) leírá-

sát, tulajdonságaikat.  

Alkalmazza a feladatokban az eltolás, tengelyes tükrözés, közép-

pontos tükrözés, egybevágósági transzformációkat. 

Tudjon végrehajtani transzformációkat konkrét esetekben. 

Ismerje és tudja alkalmazni feladatokban a háromszögek egybe-

vágósági alapeseteit. 

Ismerje fel és használja feladatokban a különböző alakzatok 

szimmetriáit. 

 

 

 

A geometriai transzformáció mint függvény. 

 

 

 

Tudja pontosan megfogalmazni az egybevágósági 

transzformációk definícióit, a síkidomok egybevágósá-

gának fogalmát, valamint a sokszögek egybevágóságá-

nak elégséges feltételét. 

Pont körüli forgatás alkalmazása. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje és alkalmazza a térbeli egybevágósági transzfor-

mációkat (eltolás, tengely körüli forgatás, pontra vonat-

kozó tükrözés, síkra vonatkozó tükrözés). 

4.2.2. Hasonlósági transzformációk 

 

Ismerje a transzformációk leírását, tulajdonságait, alkalmazza 

azokat. 

Alkalmazza a középpontos nagyítást, kicsinyítést egyszerű, gya-

korlati feladatokban. 

Szakasz adott arányú felosztása. 

Hasonló alakzatok felismerése, (pl. háromszögek hasonlósági 

alapesetei) alkalmazása, arány felírása. 

Tudja és alkalmazza feladatokban a hasonló síkidomok területé-

nek arányáról és a hasonló testek felszínének és térfogatának ará-

nyáról szóló tételeket. 

 

Ismerje a hasonlósági transzformáció definícióját. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Egyéb transzformációk   
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Merőleges vetítés 

 

 Tudja a merőleges vetítés definícióját, tulajdonságait. 

Legyen képes gyakorlati példákban alkalmazni (pl. alap-

rajz értelmezése). 

 

4.3. Síkbeli és térbeli alakzatok  

 

 

Ismerje a síkidomok, testek csoportosítását különböző szempon-

tok szerint. 

 

 

4.3.1. Síkbeli alakzatok 

Háromszögek 

 

 

Tudja csoportosítani a háromszögeket oldalak és szögek szerint. 

Ismerje és alkalmazza az alapvető összefüggéseket háromszögek 

oldalai, szögei, oldalai és szögei között (háromszög-egyenlőtlen-

ség, belső, illetve külső szögek összege, nagyobb oldallal szem-

ben nagyobb szög van). 

Ismerje és alkalmazza speciális háromszögek tulajdonságait. 

Tudja a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira és köreire vo-

natkozó definíciókat, tételeket (oldalfelező merőleges, szögfe-

lező, magasságvonal, súlyvonal, középvonal, körülírt, illetve be-

írt kör). 

Ismereteit alkalmazza egyszerű feladatokban. 

Ismerje és alkalmazza a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

Ismerje és alkalmazza feladatokban a magasság- és a befogóté-

telt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizonyítsa a háromszög nevezetes vonalaira, pontjaira 

és köreire vonatkozó tételeket (körülírt és beírt kör kö-

zéppontja; magasságpont, súlypont, középvonal tulaj-

donságai). 

 

Bizonyítsa a Pitagorasz-tételt és megfordítását. 

Bizonyítsa a magasság- és a befogótételt. 

 

Négyszögek 

 

 

 

 

Sokszögek 

 

 

 

Ismerje a négyszögek fajtáit (trapéz, paralelogramma, deltoid) és 

tulajdonságaikat, alkalmazza ismereteit egyszerű feladatokban. 

Konvex síknégyszög belső és külső szögeinek összege, alkalma-

zásuk egyszerű feladatokban. 

 

Ismerje és alkalmazza konvex sokszögeknél az átlók számára, a 

belső és külső szögösszegre vonatkozó tételeket. 

Tudja a szabályos sokszögek definícióját. 

 

Húrnégyszög, érintőnégyszög tételének ismerete (bizo-

nyítással) és alkalmazása. 

 

 

 

A konvex sokszög átlóinak száma, a belső és külső szö-

gösszegre vonatkozó tétel bizonyítása. 

Kör 

 

A kör részeinek ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban. 

Tudja és használja, hogy a kör érintője merőleges az érintési 

pontba húzott sugárra, s hogy külső pontból húzott érintőszaka-

szok egyenlő hosszúak. 

A szög mérése fokban és radiánban. 

Tudja és alkalmazza feladatokban, hogy a középponti szög ará-

nyos a körívvel és a hozzá tartozó körcikk területével. 

 

Bizonyítsa, hogy a kör érintője merőleges az érintési 

pontba húzott sugárra, valamint hogy a külső pontból 

húzott érintőszakaszok egyenlő hosszúak. 

Igazolja és alkalmazza feladatokban a kerületi és közép-

ponti szögek tételét. 

Ismerje és használja a látókör fogalmát. 
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Tudja és alkalmazza feladatokban a Thalész-tételt és megfordítá-

sát. 

 

Bizonyítsa a Thalész-tételt és megfordítását. 

 

4.3.2. Térbeli alakzatok Forgáshenger, forgáskúp, gúla, hasáb, gömb, csonkagúla, cson-

kakúp ismerete, alkalmazása egyszerű feladatokban. 

 

 

 

4.4. Vektorok síkban és térben 

 

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, té-

teleket: 

vektor fogalma, abszolútértéke, 

nullvektor, ellentett vektor, 

vektorok összege, különbsége, vektor skalárszorosa,  

vektorműveletekre vonatkozó műveleti azonosságok, 

vektor felbontása összetevőkre. 

Skaláris szorzat definíciója, tulajdonságai. 

 

Ismerje és alkalmazza feladatokban a következő definíciókat, té-

teleket: 

vektor koordinátái, 

a vektor 90°-os elforgatottjának koordinátái, 

vektorok összegének, különbségének, skalárral való szorzatának 

koordinátái, 

skalárszorzat kiszámítása koordinátákból. 

 

Vektorok alkalmazása feladatokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A skalárszorzat koordinátákból való kiszámításának bi-

zonyítása. 

4.5. Trigonometria 
 

Tudja hegyesszögek szögfüggvényeit derékszögű háromszög ol-

dalarányaival definiálni, ismereteit alkalmazza feladatokban. 

Tudja a szögfüggvények általános definícióját. 

Tudja és alkalmazza a szögfüggvényekre vonatkozó alapvető 

összefüggéseket: pótszögek, kiegészítő szögek, negatív szög 

szögfüggvénye, pitagoraszi összefüggés. 

Tudjon hegyes szögek esetén szögfüggvényeket kifejezni egy-

másból. 

 

 

 

 

 

 

Tudjon szögfüggvényeket kifejezni egymásból. 

Függvénytáblázat segítségével tudja alkalmazni egy-

szerű feladatokban az addíciós összefüggéseket  
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Ismerje és alkalmazza a nevezetes szögek (30°, 45°, 60°) szög-

függvényeit. 

 

 

Tudja és használja a szinusz- és a koszinusztételt. 

Tudjon számolásokat végezni általános háromszögben. 

 

sin,  cos,  tg. 
 
 

Bizonyítsa a szinusz- és a koszinusztételt. 

 

 

4.6. Koordinátageometria 
4.6.1. Pontok, vektorok 

 Tudja  vektor koordinátáit, abszolútértékét. 

Két pont távolságának, szakasz felezőpontjának, harmadoló 

pontjainak felírása, alkalmazása feladatokban. 

 

A háromszög súlypontja koordinátáinak felírása, alkalmazása 

feladatokban. 

 

 

Szakasz felezőpontja és harmadoló pontjai koordinátái-

nak kiszámítására vonatkozó összefüggések igazolása. 

 

Igazolja a háromszög súlypontjának koordinátáira vo-

natkozó összefüggést. 

 

 

4.6.2. Egyenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja felírni különböző adatokkal meghatározott egyenesek 

egyenletét. 

Egyenesek metszéspontjának számítása. 

Ismerje egyenesek párhuzamosságának és merőlegességének ko-

ordinátageometriai feltételeit. 

 

Elemi háromszög- és négyszög-geometriai feladatok megoldása 

koordinátageometriai eszközökkel. 

 

Az egyenes egyenletének levezetése különböző kiindu-

lási adatokból a síkban. 

 

4.6.3. Kör 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.4. Parabola 

 

Adott középpontú és sugarú körök egyenletének felírása. 

Kétismeretlenes másodfokú egyenletből a kör középpontjának és 

sugarának meghatározása. 

Kör és egyenes metszéspontjának meghatározása. 

A kör adott pontjában húzott érintő egyenletének felírása. 

Alkalmazza ismereteit feladatokban. 

 

A kör egyenletének levezetése. 

A kör és a kétismeretlenes másodfokú egyenlet kapcso-

lata. 

Két kör kölcsönös helyzetének meghatározása, metszés-

pontjainak felírása. 

Külső pontból húzott érintő egyenletének felírása. 

 

 

A parabola x2 = 2py alakú egyenletének levezetése. Fel-

adatok a koordinátatengelyekkel párhuzamos tengelyű 

parabolákra. 
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4.7. Kerület, terület 
 

Ismerje a kerület és a terület szemléletes fogalmát. 

Háromszög területének  kiszámítása különböző adatokból: 

 . 

 

Nevezetes négyszögek területének számítása. 

Szabályos sokszögek kerületének és területének számítása. 

Kör, körcikk, körszelet kerülete, területe. 

Kerület- és területszámítási feladatok. 

 

A háromszög területének kiszámítására használt képle-

tek bizonyítása, további összefüggések: 

t = sr  (bizonyítással), 

   
alkalmazása. 

 

 

 

A területképletek bizonyítása. 

 

4.8. Felszín, térfogat 

 

Ismerje a felszín és a térfogat szemléletes fogalmát. 

Hasáb, gúla, forgáshenger, forgáskúp, gömb, csonkagúla és cson-

kakúp felszínének és térfogatának kiszámítása képletbe való be-

helyettesítéssel. 

 

Térgeometriai feladatok megoldása. 

 

 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 

A modern tudományelmélet egyik fontos pillére az a gondolkodásmód, amellyel a sztochasztikus jelenségek leírhatók. A társadalomtudományi, a természettu-

dományi és a közgazdasági törvényeink nagy része csak statisztikusan igaz. A mindennapi élet történéseit sem lehet megérteni statisztikai ismeretek nélkül, 

mivel ott is egyre gyakrabban olyan tömegjelenségekkel kerülünk szembe, amelyek a statisztika eszközeivel kezelhetők. A sztochasztika gondolkodásmódja a 

XXI. század elejére az emberi gondolkodásnak, döntéseknek és cselekvéseknek olyannyira alapvető része lesz, hogy elsajátítása semmiképpen sem kerülhető 

meg. 

Ebben a témakörben középszinten csak az alapfogalmak megértését és használatát követeljük meg, míg emelt szinten a téma matematikai felépítésének egyes 

részeiről is számot kell adni. E fejezet követelményrendszere két ellentétes tendencia közötti kompromisszum jegyében született, mely szerint alapvető társadalmi 

szükség mutatkozik a téma iránt, miközben a tanításban elfoglalt helye ma még igencsak periférikus. 

 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Leíró statisztika 
5.1.1. Statisztikai adatok gyűjtése, 

rendszerezése, különböző ábrázolásai 

Tudjon adott adathalmazt szemléltetni. 

Tudjon adathalmazt táblázatba rendezni és táblázattal megadott 

adatokat feldolgozni. 

Értse a véletlenszerű mintavétel fogalmát. 
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Tudjon kördiagramot és oszlopdiagramot készíteni. 

Tudjon adott diagramról információt kiolvasni. 

Tudja és alkalmazza a következő fogalmakat: 

osztályba sorolás, gyakorisági diagram, relatív gyakoriság. 

 

Tudjon hisztogramot készíteni, és adott hisztogramról infor-

mációt kiolvasni. 

5.1.2. Nagy adathalmazok jellemzői, 

statisztikai mutatók 

 

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: 

aritmetikai átlag (súlyozott számtani közép), 

medián (rendezett minta közepe), 

módusz (leggyakoribb érték). 

Ismerje és használja a következő fogalmakat: terjedelem, átlagos 

abszolút eltérés, szórás. 

 

Ismerje az adathalmazok egyesítése és átlaguk közötti kap-

csolatot. 

 Szórás kiszámolása adott adathalmaz esetén számológéppel. 

Tudjon adathalmazokat összehasonlítani a tanult statisztikai mu-

tatók segítségével. 

 

 

 

 

A valószínűségszámítás elemei 
 

Véges sok kimenetel esetén szimmetriamegfontolásokkal számít-

ható valószínűségek (egyenlő esélyű elemi eseményekből) egy-

szerű feladatokban. 

Esemény, eseménytér konkrét példák esetén. 

 

 

 

A klasszikus (Laplace)-modell ismerete. 
 

Szemléletes kapcsolat a relatív gyakoriság és a valószínűség kö-

zött. 
 

 

 

Valószínűségek kiszámítása visszatevéses mintavétel esetén, bi-

nomiális eloszlás. 

 

 

 

 

 

Ismerje és alkalmazza a következő fogalmakat: események 

egyesítésének, metszetének és komplementerének valószí-

nűsége, feltételes valószínűség, függetlenség, függőség. 

A nagy számok törvényének szemléletes tartalma  

(nagyobb n-ekre valószínűbb, hogy ). 

 

Geometriai valószínűség. 

 

A binomiális eloszlás (visszatevéses modell) és a hipergeo-

metriai eloszlás (visszatevés nélküli modell) tulajdonságai 

és ábrázolása. 
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Várható érték, szórás fogalma és kiszámítása a diszkrét 

egyenletes és a binomiális eloszlás esetén. 

A binomiális eloszlás alkalmazása. A minta relatív gyakori-

ságának becslése a sokaság paraméterének ismeretében. 

 

 

 

5.6. BIOLÓGIA 

1. Bevezetés a biológiába 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

1.1. A biológia tudománya   

 

Vizsgálati szempontok 

 

 

 

Vizsgáló módszerek 

Tudja, hogy a rendszerezés alapegysége a faj, de ennél nagyobb 

rendszertani kategóriák is vannak: ország, törzs, osztály.  

Értelmezze a természetes rendszert az élővilág fejlődéstörté-

nete alapján.  

Tudja használni a fénymikroszkópot: tudjon kaparékot, nyúza-

tot készíteni, metszetet elemezni. 

Fogalmazza meg a különbséget a feltevés (hipotézis) és az el-

mélet (teória) között. 

 

Értelmezzen biológiai kísérletet, ismertesse a szempontokat, 

ismerje föl a kísérleti változót. 

Ismertesse a modellalkotás lényegét. 

 

1.2. Az élet jellemzői   

1.2.1. Az élő rendszerek  Értelmezze működő rendszerként az élő szervezeteket. 

 

1.2.2. Szerveződési szintek Ismertesse a szerveződési szint fogalmát és biológiai tartal-

mát: sejt alatti, sejtszintű, egyed alatti és egyed feletti, szövet, 

szerv, szervrendszer, egyed, populáció, társulás, biom, bio-

szféra. Értelmezze, hogy a magasabb szerveződési szintek 

működései magukba foglalják az alacsonyabb szintűekét, de 

azokból nem vezethetők le (pl. a fizikai kémiai folyamatok az 

életműködések részjelenségei). 

Fogalmazza meg az élő rendszerek általános tulajdonságait: 

anyagcsere, homeosztázis, ingerlékenység, mozgás, alkalmaz-

kodás, belső egység, időzítő és irányító mechanizmusok (bio-

lógiai óra), növekedés, szaporodás, öröklődés és öröklődő vál-

tozékonyság, evolúció, halandóság. Hozzon példákat ezekre. 

 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek   
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Ismertesse a diffúzió és az ozmózis biológiai jelentőségét. Vé-

gezzen el egyszerű plazmolízises kísérletet hagyma bőrszöveti 

nyúzatával. 

Ismertesse a felületen való megkötődés biológiai jelentőségét 

(enzimműködés, talajkolloidok, kapillaritás).  

Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötőképességét 

festékoldattal. 

Tudja az aktiválási energia, és a katalizátor fogalmát.  

Ismertesse az enzimek előfordulását (minden sejtben működ-

nek), az enzimműködés lényegét, optimális feltéte-leit, utóbbit 

hozza összefüggésbe szervezete jellemző értékeivel (testhő-

mérséklet, pH – ozmotikus viszonyok). 

Ismerjen enzimhibán alapuló öröklődő emberi betegséget (pl. 

tejcukorérzékenység), ismerje megnyilvánulásuk megelőz-he-

tőségét. 

 

Ismertesse a szervezet ozmotikusan aktív anyagainak szerepét 

az életfolyamatokban (vérfehérjék a visszaszívásban, nyirok-

képzés). 

 

 

 

Magyarázza a kromatográfia elvi alapját. 

Hozza összefüggésbe az ATP-bontó enzimeket az energiaigé-

nyes folyamatokkal (miozin, Na-K pumpa), illetve az ATP 

szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással (mitokon-drium). 

Magyarázzon egy olyan kísérletet, amely az enzim működésé-

hez szükséges optimális kémhatást és hőmérsékletet mutatja 

be. 

 

 

2. Egyed alatti szerveződési szint 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. Szervetlen és szerves alkotóelemek   

2.1.1. Elemek, ionok 

 

 

Ismertesse a C, H, O, N, S, P szerepét az élő szervezetben. 

Ismertesse a H+, Ca2+, Mg2+, Fe2+-3+, HCO3
–, a CO3

2–, NO3
– io-

nok természetes előfordulásait. 

Ismertesse, miért jódozzák a sót, miért tesznek a fogkrémekbe 

fluort. 

 

Ismertesse a I, F, Si szerepét az élő szervezetben. 

Ismertesse a Na+, K+, Cl-, NO2
–, NO3

–, PO4
3–  ionok természe-

tes előfordulásait. 

 

2.1.2. Szervetlen molekulák Értelmezze a víz, a szén-dioxid és az ammónia jelentőségét az 

élővilágban. 

Mutasson ki szén-dioxidot meszes vízzel. 

 

2.1.3. Lipidek 

 

Ismertesse a lipidek oldódási tulajdonságait, hozzon rá köznapi 

példákat. 

Értelmezze, hogy a zsírban oldódó vitaminokat miért nem kell 

mindennap fogyasztani. Ismertesse és ismerje fel a zsírok szer-

kezetét (glicerin + zsírsavak). 

Tudja, hogy mely mirigyek hormonjai szteránvázasak. 
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 Ismertesse a zsírok és olajok biológiai szerepét (energiaraktá-

rozás, hőszigetelés, mechanikai védelem), és hozza ezt össze-

függésbe a zsírszövet szervezeten belüli előfordulásával. 

Magyarázza a foszfatidok polaritási  tulajdonságai alapján, mi-

ért alkalmasak a biológiai membránok kialakítására (hártya-

képzés). 

Ismertesse az epesav polaritása alapján az epe zsírokat szét-

oszlató szerepét.  

Végezzen kísérletet az epe zsírokat szétoszlató szerepének be-

mutatására. 

Magyarázza, hogy mi az összefüggés a karotinoidok konjugált 

kettőskötés-rendszere és fotokémiai szerepe között a növé-

nyekben (karotin, xantofill) és az ember látási folyamatában 

(A-vitamin, rodopszin). 

 

 

2.1.4. Szénhidrátok 

 

Ismertesse a szénhidrátok tulajdonságait (íz, oldhatóság, 

emészthetőség) az alábbi példákon: szőlőcukor, keményítő, 

glikogén, cellulóz. 

Ismertesse a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát, hozzon rá 

példákat a makromolekula-alapegységek összekapcsolódása 

és szétbomlása folyamatában. 

Ismerje az aminosavak általános képletét és a peptidképződést. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5. Fehérjék 

Ismertesse természetes előfordulásukat és az élő szervezetben 

betöltött szerepüket. Ismerje fel a glükóz, ribóz, dezoxiribóz 

molekulájának vázát. 

Tudja a glükóz összegképletét és a poliszaharidok általános 

képletét. 

Végezze el a keményítő kimutatását jóddal, vizsgálatát mikro-

szkóppal. 

Magyarázza, miért édes a sokáig rágott kenyérhéj. 

 

Ismertesse és ismerje fel a fehérjék általános szerkezetét (pep-

tidlánc). Tudja, hogy a fehérjék alapegységei az aminosavak, s 

hogy a fehérje térszerkezete függ az aminosavsorrendtől. 

Jellemezze a fehérjék biológiai szerepét (enzimek, összhúzé-

kony fehérjék, vázanyagok, receptorok, szállítófehérjék, tarta-

lék tápanyagok, antitestek, jelölő fehérjék, véralvadás, szabá-

lyozó fehérjék).  

Mondjon példát ezek előfordulására. 

 

 Magyarázza, miért elengedhetetlen alkotói étrendünknek az 

esszenciális aminosavak. Mondjon példákat a mindennapi 

életből a fehérjék szerkezetének megváltozására (tojás- és 

hússütés). 

Hozza összefüggésbe a stresszfehérjék (hősokkfehérjék) mű-

ködését a sejt öngyógyító folyamataival. 

 

 

Végezzen el fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket (hő, 

nehézfémsók, mechanikai hatás). 
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2.1.6. Nukleinsavak, nukleotidok Magyarázza, hogyan rejlik a DNS szerkezetében az informá-

cióhordozó, örökítő (önmegkettőződő) szerep. 

 

 

Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános, cukor-

bázis-foszfát egységekből felépülő molekulavázát.  

Ismertesse a nukleotidok (NAD+, NADP+, ATP)  biológiai je-

lentőségét. 

Értelmezzen kísérleteket a DNS örökítő szerepének bizonyítá-

sára (Griffith és Avery, Hershey és Chase kísérlete). 

2.2. Az anyagcsere folyamatai   

2.2.1. Felépítés és lebontás kapcsolata 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Felépítő folyamatok 

 

 

 

 

 

 

Hasonlítsa és kapcsolja össze az élőlények felépítő és lebontó 

folyamatait. Hasonlítsa össze az élőlényeket energiaforrás 

szempontjából (fototrófok, kemotrófok) és C-forrás szempont-

jából (autotrófok és heterotrófok). 

Tudja, hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár. Magya-

rázza az endo- és exocitózis folyamatát. 

 

Ismertesse e folyamatok lényegét (reduktív, energia-felhasz-

náló), és helyét. 

Magyarázza a növények, a fotoszintézis alapvető szükségessé-

gét a földi életben.  

Értelmezze a fotoszintézis fény- és sötétszakaszának fő törté-

néseit: a víz fényenergia segítségével bomlik, molekuláris oxi-

gén keletkezik, a H szállítómolekulára kerül, ATP keletkezik 

(fényszakasz); a szén-dioxid redukálódik a H és az ATP segít-

ségével, glükóz, majd más vegyületek keletkeznek (sötét sza-

kasz). 

 

 

 

 

 

 

 

Ismertesse az autotróf és a heterotróf lények nitrogénforrásait. 

 

 

 

 

 

2.2.3. Lebontó folyamatok Ismertesse a biológiai oxidáció lényegét, bruttó egyenletét. 

Magyarázza az erjedés lényegét, ismertesse mindennapi fel-

használását. 

Tudja, hogy a szerves molekulák szénvázából szén-dioxid ke-

letkezik, a hidrogén szállítómolekulára kerül. 

Ismertesse a glikolízis összesített egyenletét, helyét. Értel-

mezze a citrátkör lényegét: a H szállítómolekulához kötődé-

sét, a széndioxid keletkezését, a folyamat helyét. 

 Tudja, hogy a végső oxidáció során a szállítómolekulához kö-

tött H molekuláris oxigénnel egyesül, víz és ATP keletkezik. 

Ismertesse a folyamat helyét a sejtben. 

Tudja, hogy az aminosavak lebomlásakor és átalakításakor a 

N ammónia, ill. karbamid formájában kiválasztódik, vagy 

más aminosavba kerül. 
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2.3. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát, citoplazmát, sejtközpon-

tot, ostort, csillót, endoplazmatikus hálózatot, riboszómát, 

sejtmagot, mitokondriumot; sejtfalat, zöld színtestet, zárványt. 

Ismertesse e sejtalkotók szerepét a sejt életében.  

Vizsgálja és ismerje föl mikroszkópban a sejtfalat, színtestet, 

sejtmagot, zárványt. 

 

 

2.3.1. Elhatárolás  Ismertesse a biológiai hártyák (membránok) szerepét (anyag-

forgalom, határolás, összekötés, jelölés, jelfogás) és felépíté-

sének általános elvét. Hasonlítsa össze a passzív és az aktív 

szállítás lényegét (iránya, energiaigénye). 

 

Ismertesse a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát, vég-

rehajtóit (kettős lipidréteg, membráncsatornák, szállítók, pum-

pák), hajtóerőit. 

 

2.3.2. Mozgás 

 
Hozzon példákat az állábas, ostoros, csillós mozgásokra az 

emberi szervezetben. 

Hozza kapcsolatba a sejtmozgásokat a sejtvázzal. 

2.3.3. Anyagcsere 

 

Magyarázza a sejt belső hártyarendszerének funkcióját.  

Ismertesse a mitokondrium és a színtest szerepét (biológiai oxi-

dáció, fotoszintézis). 

 

Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges anya-

gok lebontásának lehetőségét (lizoszóma).  

 

2.3.4. Osztódás Ismertesse a sejtek osztódási ciklusát (nyugalmi szakasz, DNS-

megkettőződés, nyugalmi szakasz, osztódás).  

Ismertesse a kromoszóma fogalmát, az ember testi sejtjeinek és 

ivarsejtjeinek kromoszómaszámát. Hasonlítsa össze a mitózist 

és a meiózist.  

Ismertesse, hogy a meiózis folyamata miért eredményez gene-

tikai változatosságot. 

 

 

2.3.5. A sejtműködések vezérlése 

 

Magyarázza, hogy a sejt hogyan válaszolhat külső és belső in-

gerekre (valamilyen belső anyag koncentrációváltozása, műkö-

désének megváltozása: alakváltozás, elválasztás vagy elektro-

mos változás). 

Értelmezze a K–Na-pumpa fontosságát.  

Magyarázza a programozott és nem programozott sejthalál 

különbségét. Hozzon ezekre példákat. 

 

3. Az egyed szerveződési szintje 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 
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3.1. Nem sejtes rendszerek   

Vírusok 

 

Ismertesse a vírusok biológiai, egészségügyi jelentőségét. 

Ismertesse a vírusok felépítését és a vírusfertőzés folyamatát. 

Hozzon példát vírus által okozott emberi megbetegedésekre. 

Legyen tisztában alapvető járványtani fogalmakkal (fertőzés, 

járvány, higiénia). 

Ismertesse a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet. 

Hasonlítsa össze a priont a vírussal. 

 

 

3.2. Önálló sejtek   

3.2.1. Baktériumok Hasonlítsa össze a baktérium és az eukarióta sejt szerveződését. 

Ismertesse a baktériumok környezeti, evolúciós, ipari, mező-

gazdasági és egészségügyi jelentőségét; lássa ezek kapcsolatát 

változatos anyagcseréjükkel.  

Magyarázza, hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés miért vezet 

a kórokozók ellenálló formáinak elterjedéséhez. Hozzon példát 

baktérium által okozott emberi megbetegedésekre. 

Ismertesse ezek megelőzését és a védekezés lehetőségét. Is-

mertessen fertőtlenítési, sterilizálási eljárásokat. 

 

Hozzon példát kemo- és fototróf, valamint auto- és heterotróf 

baktériumokra. 

Ismertesse a baktériumok DNS-ének jellemzőjét, és a baktériu-

mok ivaros jellegű folyamatait. 

Egysejtű eukarióták 

 

 

Az alábbi fajokon mutassa be az egysejtű élőlények változatos 

testszerveződését és felépítő anyagcseréjét: amőba, a papucsál-

latka, a zöld szemes ostoros és  élesztőgomba faj. Ismerje fel 

ezeket az élőlényeket fénymikroszkóppal, és figyelje meg moz-

gásukat. 

Ismertesse az endoszimbióta elméletet.  

 

 

Elemezzen az egysejtűek életmódjával összefüggő kísérleteket. 

3.3. Többsejtűség    

3.3.1. A gombák, növények, állatok 

elkülönülése 

Magyarázza, hogy a testszerveződés és az anyagcsere-folyama-

tok alapján miért alkotnak külön országot az élőlények termé-

szetes rendszerében a növények, a gombák és az állatok. 

Indokolja, hogy a sejtek működésbeli különbsége miért jár dif-

ferenciálódással.  

Hasonlítsa össze a gombákat, a növényeket és az állatokat (élet-

szakaszok típusa, haploid és diploid szakasz hossza, ivarsejt-

képzés, spóraképzés).  

 

 A zöldmoszatok példáján mutassa be az egysejtű szerveződés 

és a többsejtű szerveződés típusait (sejttársulás, sejtfonal, te-

leptest). 

 

 

 

3.3.2. Sejtfonalak  Ismertesse a gombák fonalas testfelépítését, spórás szaporodá-

sát.  

Vizsgáljon fénymikroszkóppal penészgombát és fonalas zöld-

moszatokat, rajzolja és jellemezze a mikroszkópban látottakat. 
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3.3.3. Teleptest és álszövet Tudja, hogy ez a szerveződés jellemző a vörös- és barnamo-

szatok többségére, a zöldmoszatok egy részére (pl. csillárka-

moszat), a kalapos gombákra és a mohákra. 

Ismertesse a szivacsok testfelépítésének főbb jellemzőit. 

Különböztesse meg a legismertebb ehető, és mérgező kalapos 

gombákat. Ismertesse a gombafogyasztás szabályait, tudja, 

hogy a gyilkos galóca halálosan mérgező. 

Ismertesse a peronoszpóra, a fejespenész, az ecsetpenész, a far-

ontó gombák, az emberi megbetegedéseket okozó gombák és a 

sütőélesztő gyakorlati jelentőségét.  

Tudja, hogy a zuzmók a levegőszennyezés indikátorai. 

Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat, 

zuzmókat, ismertesse a megfigyeltek alapján testfelépítésüket. 

Rajzolt ábrán tudja értelmezni a mohák kétszakaszos egyedfej-

lődésének lépéseit 

 

Hozza összefüggésbe a mohák testfelépítését és társulásokban 

elfoglalt helyét. 
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3.4. Szövetek, szervek, szervrendszerek, 

testtájak 

  

3.4.1. A növényvilág főbb cso-

portjai a szervi differenciálódás 

szempontjából 

 

 

 

 

 

Tudja, hogy a növényvilág fejlődését befolyásolta a fényért, 

vízért való verseny, a szárazabb élőhelyeken való szaporodás 

lehetősége. Tudja ezeket összefüggésbe hozni a szervek meg-

jelenésével, felépítésével. 

Ismertesse a harasztoknál megjelenő evolúciós „újításokat” 

(szövetek, szervek), hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi 

élethez való hatékony alkalmazkodással. 

Ismertesse a nyitvatermőknél megjelenő evolúciós „újításo-

kat” (virág, mag, víztől független szaporodás), hozza ezeket 

összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkal-

mazkodással. 

 

 

 

 

 

 

 

Rajzolt ábrán tudja értelmezni a harasztok és a zárvatermők 

kétszakaszos egyedfejlődésében az ivaros és az ivartalan sza-

kaszok arányát, és ennek fejlődéstörténeti jelentőségét. 

 Ismertesse a zárvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” 

(takarólevelek, bibe, zárt magház, termés, szállítócsövek, gyö-

kérszőrök) hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez 

való hatékonyabb alkalmazkodással. Ismertesse a termés bio-

lógiai szerepét és a magterjesztés stratégiáit. 

Tudja használni a növényismeret könyvet a környezetében élő 

növények megismeréséhez, és élőhelyének, ökológiai igényei-

nek jellemzéséhez. 

Ismertesse és ábrán ismerje föl a kettős megtermékenyítés fo-

lyamatát. 
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3.4.2. Az állatvilág főbb csoport-

jai a szervi differenciálódás szem-

pontjából 

  

 

 

Ismerje fel és fogalmazza meg a testfelépítés, az életmód (kül-

takaró, mozgás, táplálkozás, légzés, szaporodás, érzékelés) és 

a környezet kapcsolatát az alábbi állatcsoportok példáján: 

szivacsok 

laposférgek 

gyűrűsférgek 

rovarok 

fejlábúak (lábasfejűek) 

a gerincesek nagy csoportjai (halak, kétéltűek, hüllők, mada-

rak, emlősök).  

Jellemezze önállóan csoportjellemzők alapján a fenti csoporto-

kat. 

 

 

3.4.3. A növények szövetei, szervei   

 Szövetek Ismertesse, hogy milyen működésekre specializálódtak a kö-

vetkező szövetek: osztódó szövet és állandósult szövetek: bőr-

szövet, táplálékkészítő alapszövet és szállítószövet. 

Vizsgáljon fénymikroszkóppal növényi szövet preparátumot, 

készítsen bőrszövet nyúzatot (pl. hagyma allevél). Vizsgáljon 

sejtüreget és kristáyzárványt. Értelmezze a látottakat.  
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 Gyökér, szár, levél Ismertesse a gyökér, a szár és a levél alapfunkcióit. 

Ismerje fel egyszerű, sematikus rajzon a gyökér hossz- és ke-

resztmetszetét, a kétszikű és egyszikű lágyszár keresztmetsze-

tét, a fás szár keresztmetszetét, a kétszikű levél keresztmetsze-

tét, tudja magyarázni a látottakat.  

Magyarázza a fás szár kialakulását, az évgyűrűk keletkezését. 

Vizsgáljon mikroszkópban gázcserenyílást és értelmezze a lá-

tottakat. Figyelje meg a víz útját színes tintába mártott fehér 

virágú növényen.  

Jellemezze a gyökér, a szár, a levél felépítését és működését, 

módosulásait. Mondjon példát módosult szervekre. 

Kövesse egy talajból felvett vízmolekula atomjainak sorsát a 

növényben. 

Ismertesse a folyadékszállítás kémiai és fizikai hajtóerőit, 

hozza összefüggésbe a gyökér, szár és levél felépítésével. 

Értelmezze, hogy a gázcserenyílások működése hogyan függ 

össze a zárósejtek felépítésével, turgorával és az ozmózis jelen-

ségével. 

Kövesse a gázcserenyíláson át felvett szén-dioxid-molekula 

sorsát a növényben. Értelmezzen növényi anyagszállítással kap-

csolatos kísérletet. 

 Virág, termés Ismertesse a virág biológiai szerepét és részeit. Ismertesse az 

egyivarú és a kétivarú virág, az egylaki és a kétlaki növény fo-

galmát.  

 

 

Hozza összefüggésbe a nappalhosszúság virágképzésben betöl-

tött szerepét az eredeti élőhely, illetve a megváltoztatott élőhely 

(pl. honosítás) nappalhosszúságával. 

Tudjon kapcsolatot teremteni a virág és a termés részei között. 

 Ismertesse a virágos növények fajfenntartó működéseit 

(mag-, illetve termésképzés, vegetatív szervekkel történő sza-

porodás). Ismertesse az ivaros és az ivartalan szaporítás elő-

nyeit és hátrányait. Ismertesse a növények főbb ivartalan sza-

porítási módjait (tőosztás, dugványozás, oltás, szemzés, klóno-

zás). 

Ismertesse a csírázás külső és belső feltételeit egy csírázási kí-

sérlet kapcsán. 

Ismertessen hormonális hatásra bekövetkező növényi életmű-

ködéseket (gyümölcsérés).  

Ismertesse a hormonok szerepét a növények életében, értelmez-

zen az auxin hatására vonatkozó kísérleteket (Paál Árpád). 

 

3.4.4. Az állatok szövetei, szaporo-

dása, viselkedése 
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 Szövetek Magyarázza, hogy milyen működésekre specializálódtak a kö-

vetkező szövetek: hámszövet (működés és felépítés szerint is), 

izomszövet, kötőszövet és idegszövet, és ez hogyan tükröződik 

a felépítésükben. 

Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen a következő szöve-

teket: többrétegű elszarusodott laphám, vázizom, csontszövet, 

idegszövet, emberi vér. 

Ismerje fel fénymikroszkópi fényképen a következő szöveteket: 

többrétegű elszarusodott laphám, csillós hám, vázizom, csont-

szövet, üvegporc, emberi vér. 

 Szaporodás – egyedfejlő-

dés 

Ismertesse a petesejt, a hímivarsejt, a zigóta, a hímnősség és a 

váltivarúság, az ivari kétalakúság, az embrionális és posztemb-

rionális fejlődés fogalmát. 

Vonjon párhuzamot példák alapján az életkörülmények és a 

szaporodási mód között (ivaros, ivartalan, külső és belső meg-

termékenyítés, szaporodási rendszerek, az ivadékgondozás és 

az utódszám összefüggése).  

Tudjon példát az ivartalan szaporodásra és a regenerációra.  

 

 

 

 

Viselkedés  

 

Példák alapján ismertesse az önfenntartással kapcsolatos visel-

kedéseket (tájékozódás, komfortmozgás, táplálkozási magatar-

tás, menekülés). 

Példák alapján ismertesse a fajfenntartással kapcsolatos visel-

kedéseket (a partner felkeresése, udvarlás–nász, párzás, iva-

dékgondozás, önzetlenség, agresszió). 

Jellemezze az alábbi magatartásformákat: reflex, irányított 

mozgás, mozgásmintázat, társítások, belátásos tanulás. Tudjon 

ezekre példát hozni, illetve példákból ismerje fel ezeket. 

 

 

4. Az emberi szervezet 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1. Homeosztázis   

 

 

Ismertesse a homeosztázis fogalmát, jelentőségét.  Értelmezze, hogy a beállított értékek maguk is változnak. Ma-

gyarázza az egészséget, mint a normális tartományon belül 

visszaálló homeosztázist. 
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4.2. Kültakaró 

4.2.1. Bőr 

 

Ismertesse a bőr funkcióit (védelem, hőszabályozás érzékelés: 

fájdalom, tapintás, nyomás, hő ingerek).  

Ismertesse a bőr szöveti szerkezetét, mirigyeit és azok funkci-

óit, és ábrán azonosítsa a bőr részeit.  

Magyarázza a hám megújulását. 

 

 

 

4.2.2. Szabályozás Ismertesse a bőr hajszálereinek szerepét a testhőmérséklet sza-

bályozásában és az anyagforgalomban. 

 

 

4.2.3. A bőr gondozása, védelme Ismertesse a bőr festéksejtjeinek működését, a napsugárzás ha-

tását a bőrre, a napozás egészségtani vonatkozásait, a védeke-

zést. Tudja, mit jelent a bőr tisztántartása, kozmetikázása, a 

bőrápolás, hajápolás. 

Tudja, mi az anyajegy, a szemölcs, hogyan alakul ki a mitesz-

szer, a pattanás, vízhólyag, vérhólyag és mi a teendő velük. 

Tudja, hogy miért veszélyes az égési sérülés. 

Tudjon égési sérülést ellátni. 
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4.3. A mozgás 

4.3.1. Vázrendszer 

 

Ismertesse a csontváz biológiai funkcióit. 

Ismertesse a gerincoszlop tájékait, a mellkas, az agykoponya és 

az arckoponya csontjait (orrcsontot, járomcsontot, felső és alsó 

állcsontot), tudjon az arcüreg szerepéről. Rajzolt ábrán ismerje 

fel ezeket. Magyarázza a gerincoszlop kettős S alakját.  

Ismertesse a csont kémiai összetételét (szerves és szervetlen al-

kotók), ezek szerepét, hozza összefüggésbe arányuk változását 

az életkorral, a fiatalkori és időskori csontsérülésekkel. 

Ismertesse egy lapos és egy hosszú csöves csont szerkezetét a 

megfelelő funkciókhoz kötve. Ismerje fel a csigolya részeit.   

Tudjon példát mondani a csontok összenövésére, varratos, 

porcos és ízületes kapcsolódására, magyarázza, hogy ezek mi-

lyen mozgást tesznek lehetővé az adott helyeken. Ismerje fel 

rajzon az ízület részeit. Tudja, hogy a csigolyák milyen funk-

ciókat töltenek be. 

Ismertesse a függesztőövek funkcióját, csontjait, a gerincesek 

ötujjú végtagtípusának csontjait. 

Hasonlítsa össze a férfi és a női csontvázat, magyarázza a kü-

lönbséget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Izomrendszer 

 

Tudja a helyét és funkcióit a következő izmoknak: gyűrű alakú 

záróizmok, mimikai izmok, bordaközi izmok, mellizom, hasiz-

mok, gát izmok, rekeszizom, végtagok hajlító- és feszítő izmai, 

fejbiccentő izom. 

 

 Ismertesse a vázizom felépítését: izomsejt, izomrost, izompó-

lya, inak.  

Ismertesse miért fontos a bemelegítés, hogyan szüntethető meg 

az izomláz. 

 

Magyarázza az izom saját energiatároló és oxigéntároló mole-

kuláinak szerepét.  

Ábra segítségével magyarázza el a gerinces vázizomrost össze-

húzódását (aktin és miozin). Értelmezze a Ca2+-ion és az ATP 

szerepét. 

Értse az izomláz kialakulásának okait. 

 

4.3.3. Szabályozás Tudja, hogy a vázizmok akaratlagos mozgásai agykérgi funk-

ciókhoz kötöttek. 

Értelmezze, hogy valamennyi izommozgás alapvető háttere az 

izomtónus. 
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4.3. 4. A mozgás és mozgási 

rendszer egészségtana 

 

Ismertesse a mozgási szervrendszer gyakoribb betegségeit és 

ellátásuk módját (elemi elsősegélynyújtás): törés, gerincsérü-

lés, ficam, rándulás, izületi gyulladás, húzódás, lúdtalp, boka-

süllyedés, gerincferdülések, illetve ezek megelőzésének lehe-

tőségei. 

Ismertesse a csípőficam szűrésének fontosságát és korrigálásá-

nak lehetőségeit. 

Ismertesse az életmód szerepét a betegségek és a sérülések 

megelőzésében. 

Ismertesse a testépítés során alkalmazott táplálékkiegészítők 

káros hatásait. Ismertesse a testedzés jelentőségét, típusait 

(erőnléti, ügyességi, állóképességet fokozó). Ismertesse a moz-

gás szerepét a testsúly szabályozásában. 

 

 

4.4. A táplálkozás   

4.4.1. Táplálkozás Tudja a táplálkozás jelentőségét, és értse folyamatait.  

Tudja, hogy mi a különbség a táplálék és tápanyag között. 

 

 

4.4.2. Emésztés Ismerje fel ábrán az emésztőrendszer részeit, tudja biológiai 

funkcióit.  

Ismertesse a máj szerepét az emésztőnedv-termelésben, a fe-

hérje- glükóz- és glikogénszintézisben, a raktározásban és a 

méregtelenítésben. 

Ismerje fel a fog részeit, a fogképletet. 

Ismertesse a szájápolás higiéniáját, a fogszuvasodás megelőzé-

sét, kezelését. Ismertesse a rendszeres fogorvosi szűrővizsgálat 

jelentőségét. 

Ismertesse az emésztőnedveket, termelődési helyüket és szere-

püket a fehérje, a szénhidrát, a zsír és a nukleinsav emésztésé-

nek folyamatában. 

Értelmezzen a hasnyál vagy a gyomornedv hatását bemutató 

kísérletet. 

 

 

4.4.3. Felszívódás Ismertesse a bélbolyhok helyét, és tudja működésük lényegét. 

Ismertesse a bélperisztaltika fogalmát. 
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4.4.4. Szabályozás 

 

Tudja, hogy mi válthatja ki az éhség-, szomjúságérzetet és a 

tápcsatorna reflexes folyamatait (nyál- és gyomornedvterme-

lés, hányás, nyelés). 

Magyarázza a minőségi és mennyiségi éhezés fogalmát. 

Ismertesse a fehérjék, szénhidrátok, zsírok, növényi rostok, ás-

ványi anyagok (nyomelemek), vitaminok természetes forrásait, 

tudja, hogy hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk káros következ-

ményekkel jár. 

Kövesse a táplálékkal felvett fehérje, szénhidrát és zsír alkotó 

részeinek útját a szövetekbe történő beépülésig, illetve a fel-

használásig. 

Ismertesse az egyes vitaminok élettani jelentőségét. 

(D-, E-, K-, A-, B1-, B6-, B12,- C-vitamin és folsav). 

Ismertesse az alapanyagcsere fogalmát. 

Értelmezze, miért járhatnak a májbetegségek együtt sárgaság-

gal. 

4.4.5. Táplálkozás egészségtana Figyelje meg az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett össze-

tevőket és magyarázza a lehetséges kockázati tényezőket, táb-

lázat segítségével. 

Megfelelő táblázat segítségével állítsa össze egy könnyű fizikai 

munkát végző fogyókúrázó napi étrendjét 

Elemezze a tápcsatorna megbetegedéseiben kockázati ténye-

zőit (helytelen életmód, helytelen fogápolás, kóros stressz, 

túlzott alkohol- és gyógyszerfogyasztás, nem az életmódnak-

szükségleteknek megfelelő étkezés, túltápláltság és a környe-

zet mikroorganizmusai, vegyszerei, valamint veleszületett haj-

lam, és a környezet káros hatása).  

 

 

 Magyarázza, hogyan változnak az étrendi elvárások tevékeny-

ségtől, kortól, nemtől és állapottól (terhesség, szoptatás) füg-

gően. 

Ismertesse az élelmiszer-, és ételtartósítás alapvető szabályait. 

 

4.5. A légzés 

4.5.1. Légcsere 

 

 

Ismertesse a légzőrendszer funkcióit. 

Ismertesse a légzőrendszer szerveit, beleértve a légcsövet, hör-

gőket, hörgőcskéket és a léghólyagocskákat. 

 

 

Ismertesse a légzési perctérfogat fogalmát. 

Elemezze a légzési térfogatváltozásokat és a légző-mozgások-

kal kapcsolatos nyomásváltozásokat bemutató grafikont. Ma-

gyarázza meg a mellkasi és hasi légzést. 

Soroljon fel légzési segédizmokat, tudja hogy ezek részvétele a 

nehézlégzésben feltűnő. 

A Donders-modell ábráján tudja értelmezni a légzőműködése-

ket. 
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4.5.2. Gázcsere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3. Hangképzés 

Magyarázza a légcsere, a gázcsere és a sejtlégzés összefüggé-

seit. Magyarázza meg a belégzés és kilégzés folyamatát a mell-

hártya, rekeszizom, bordaközi izmok szerepének feltüntetésé-

vel. 

Ismertesse a vitálkapacitás fogalmát. 

Hasonlítsa össze aktív sportoló és nem sportoló fiúk és lányok 

vitálkapacitását bemutató táblázat értékeit. Adjon magyaráza-

tot az eltérésekre. 

Határozza meg a légzésszámot nyugalomban és munkavégzés 

után, magyarázza az eltérést. 

 

Ismerje fel ábrán a gége alábbi részeit: pajzsporc, gégefedő, 

hangszalagok. Ismertesse a hangszalagok szerepét a hangkép-

zésben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja, mely porcok között feszülnek ki a hangszalagok. 

Tudja, mitől függ a keletkezett hang erőssége, magassága, mi 

befolyásolja a hangszínt. 

Ismertesse a tüdőben és a szövetekben folyó gázcserét a diffú-

zió alapján (a parciálisnyomás-viszonyok  figyelembevételé-

vel). 

 

4.5.4. Szabályozás Magyarázza, hogy a légzés szabályozásában milyen szerepet 

játszik a vér szén-dioxid koncentrációja. 

Ismertesse a légzésszabályozásban a kemoreceptorok és a 

mechanoreceptorok szerepét. 

 

4.5.5. A légzés és a légzőrendszer 

egészségtana (elsősegélynyújtás) 

Ismertesse az orron át történő belégzés előnyeit a szájon át tör-

ténő belégzéssel szemben. 

Ismertesse a légzőrendszert károsító tényezőket és a légzőrend-

szer gyakori betegségeit (légúti és rákos megbetegedések, 

asztma). 

Indokolja a tüdőszűrés jelentőségét. 

Magyarázza, miért jár gyakran együtt a torokgyulladás közép-

fülgyulladással. 

Magyarázzon kísérletet a cigarettázás során keletkező anyagok 

kimutatására. 

Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell és a keszonbe-

tegség kialakulását.  

 

Hozza összefüggésbe a tüdő-léghólyagocskák felületi feszült-

ségét a dohányzással. 

4.6. Az anyagszállítás   
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4.6.1. A testfolyadékok Ismertesse a vér, szövetnedv, nyirok összetételét, keletkezésü-

ket, kapcsolatukat, a teljes vértérfogat mennyiségét, a sejtes 

elemek és a vérplazma arányát, a vérplazma fő alkotórészeit 

és jelentőségüket. 

Ismertesse a vörösvérsejtek, a fehérvérsejtek és a vérlemezkék 

szerepét, keletkezésük helyét, a normál értéktartománytól az el-

térés okait, és következményeit. 

Ismertesse a vérzéscsillapítás módjait. 

Ismertesse a vérszegénység lehetséges okait. 

 

Ismertesse a hemoglobin fő részeit (hem: 4 db N-tartalmú 

gyűrű, Fe, globin: fehérje). 

Ismertesse, hogy mi okból változhat a vér kémiai összetétele 

(pH, glükózszint). 

Ismertesse a sérült érfal, a vérlemezkék, a trombin, a fibrin, a 

kalcium ion szerepét a véralvadás folyamatában, tudja, hogy a 

folyamathoz K-vitamin szükséges. 

Hozza összefüggésbe ezeket a vérzékenység kialakulásával. 

4.6.2. A szöveti keringés Ismertesse a vér, a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolatát; a 

szöveti folyadék szerepét, mint a sejtek közötti anyagcsere he-

lyét. 

Magyarázza a hajszálerek keringési jellemzőit, funkcióját az 

anyagcserében.  

Értse a nyirokkeringés lényegét, a nyirokcsomók jelentőségét 

Ismertesse a nyirokrendszer felépítését. 

Ismertesse, hogy milyen mechanizmus mozgatja a folyadékot 

a nyirokerekben. 

Hozzon példát a kapillárisok szerepére a különböző szervek-

ben: vese, vékonybél, agy, máj. 

Ismertesse a szövetnedv áramlási mechanizmusát a vérnyo-

más és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának viszonya 

alapján.  

 

4.6.3. A szív és az erek Ismertesse a szív felépítését és működését. 

Ismertesse, hogy mi a koszorúerek feladata, hogy miért életve-

szélyes ezek elzáródása.  

Tudja a vérnyomás fogalmát és normál értékét. 

Tudjon pulzust és vérnyomást mérni. 

Ismertesse a lép helyét és szerepét. 

Grafikonon elemezze a vérnyomás változását, a véráramlás se-

bességét, az erek keresztmetszetének alakulását ábrázoló gör-

béket. Ismertesse a szívfrekvencia, verőtérfogat, perctérfogat 

értékeit. Végezzen alapvető számításokat ezekkel az adatokkal.  

Értelmezze, milyen tényezők segítik a vénás áramlást.  

4.6.4. Szabályozás Ismertesse, hogy élettanilag milyen hatások emelik, vagy 

csökkentik a pulzusszámot és a vérnyomást. 

Magyarázza a véreloszlás megváltozásának élettani funkcióját. 

 

Ismertesse a szinuszcsomó és a pitvar-kamrai csomó helyzetét, 

funkcióját. 
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4.6.5. A keringési rendszer egész-

ségtana, elsősegélynyújtás 

 

Ismertesse a helytelen életmód hatását az érelmeszesedés, 

visszértágulat, a trombózis, a vérnyomás-ingadozás, szívrit-

muszavar és az infarktus kialakulására, ismertesse ezek fogal-

mát. 

Értse a testedzésnek és a helyes táplálkozásnak a keringési 

rendszer egészségére gyakorolt hatását. 

Tudjon alapvető sebellátási módokat, tudja ellátni a kisebb vér-

zéssel járó sérüléseket. 

 

4.7. A kiválasztás   

4.7.1. A vizeletkiválasztó rend-

szer működése 

Hasonlítsa össze a kiválasztás és az elválasztás funkcióját. 

Sorolja fel, és ábrán ismerje fel a vizeletkiválasztó rendszer 

főbb részeit. 

Tudja, hogy a vesében víz, glükóz, sók, karbamid visszaszí-

vása; gyógyszerek, ionok (pl. hidrogénion) kiválasztása törté-

nik. 

Ismertesse a vizelet főbb összetevőit: víz, karbamid, Na+, K+, 

Cl– ionok, gyógyszerek, hormonok. 

Ismertesse a bőr, a máj, a tüdő, a végbél és a vese szerepét a 

kiválasztásban. 

Ismertesse a kiválasztás három fő részfolyamatát: szűrletkép-

zés, visszaszívás, kiválasztás (exkréció). 

Ismertesse a nefron működését: vesetestecske (tok, hajszálér-

gomolyag), csatornák, a csatorna falát behálózó hajszálerek, 

funkcióit, a szűrletképzés az aktív és passzív transzport folya-

matait. 

Elemezze a vizeletképződés folyamatát a vér, a tokban és a csa-

tornában lévő folyadék, valamint a vizelet összetétele alapján. 

 

4.7.2. Szabályozás Tudja, hogy mi és hogyan befolyásolja a vizelet összetételét és 

mennyiségét. 

Ismertesse a vazopresszin (ADH) és aldoszteron szerepét a fo-

lyadéktérfogat és sóháztartás szabályozásában 

4.7.3. A kiválasztó szervrendszer 

egészségtana 

Magyarázza, hogy egészséges emberben miért nem lehet fe-

hérje, glükóz és vér a vizeletben. 

Indokolja a folyadékbevitel jelentőségét a vesekőképződés 

megelőzésében. 

Ismertesse a művesekezelés jelentőségét. 

 

4.8. A szabályozás   

4.8.1. Idegrendszer 

 

 Információelméleti             

vonatkozások 

Hasonlítsa össze az irányítás két alapformáját, a szabályozást 

és a vezérlést. 

Értse a visszacsatolások szerepét a szabályozásban. 

 

Ismertesse különböző korok elgondolásait, modelljeit 

az idegrendszer működéséről (viasztábla, mechanikus gőzgép, 

telefonközpont, számítógép). 
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 Sejtszintű folyamatok Ismertesse az idegsejt felépítését, változatosságát és funkció-

ját (az ingerület keletkezését, vezetését, valamint más sejtekre 

való továbbadását).  

Ismerje, hogy az élő sejtek membránjának két oldalán az io-

nok koncentrációja nem azonos, és ez potenciálkülönbséget 

alakít ki. Tudja, hogy az idegsejt membránpotenciáljának vál-

tozásai az axoneredésnél tovaterjedő csúcspotenciált válthat-

nak ki. 

Ismertesse az inger, az ingerküszöb fogalmát, példával iga-

zolja, hogyan változhat ez meg a külső és belső környezeti ha-

tásokra. 

Ismertesse a receptor, a receptornak megfelelő (adekvát) inger 

fogalmát, típusait (mechanikai, kémiai, fény, hő). 

Magyarázza a kémiai és az elektromos potenciálok összefüg-

gését az ionmozgásokkal. 

Értse a helyi (lokális) és a tovaterjedõ potenciál kialakulásá-

nak feltételeit. 

Tudja, hogy az inger erőssége a csúcspotenciál hullámsorozat 

szaporaságában kódolt. 

 

 Szinapszis Ismertesse a szinapszis fogalmát, magyarázza a serkentő vagy 

gátló hatást az átvivő anyag (vagy más molekulák) és a recep-

tor kölcsönhatásával.   

 

Ismertesse az ingerület átadásának lehetséges típusait (szinap-

tikus, nem szinaptikus). 

Tudja, hogy a drogok és egyes mérgek hogyan hatnak a szi-

napszis működésére (jelátvivő anyag működésének fokozása, 

visszavételének gátlása, receptormódosítás.  

 Az idegrendszer             

általános jellemzése 
Ismertesse a központi, környéki idegrendszer, az ideg, dúc, 

pálya, mag, kéreg, fehér- és szürkeállomány fogalmát, a testi 

(szomatikus), vegetatív idegrendszer jelentését. 

Ismertesse az idegrendszer működésének fő folyamatait, és az 

ezt megvalósító sejttípusokat (receptorsejt, érzőidegsejt, asz-

szociációs sejtek, mozgatóidegsejt). 

Készítsen rajzot a gerincvelő keresztmetszetéről és ábrázolja 

a gerincvelői idegek eredését. Hasonlítsa össze a reflexív és a 

reflexkör fogalmát. Ismerje fel ábrán és tudja magyarázni a 

bőr- és izomeredetű gerincvelői reflexek reflexkörét, funkció-

ját. 

A mozgatóműködések példáján mutassa be az idegrendszer 

hierarchikus felépítését. 

Tudja, hogy az idegrendszer központi része csontos tokban, 

agy-gerincvelői folyadékkal és agyhártyákkal védetten he-

lyezkedik el. 

Magyarázza az idegsejt hálózatok spontán aktivitásának funk-

cióját (biológiai ritmusok). 

Tudja, hogy az agytörzsi hálózatos állomány és az agykérgi 

oszlopok is idegsejthálózatok.  

 

Ismertesse a gliasejtek és a velőshüvely főbb funkcióit (táplá-

lás, szigetelés), hozza összefüggésbe az ingerület vezetési se-

bességével és az SM (szklerózis multiplex) betegség kialaku-

lásával.  

 

Tudjon a jobb és bal agyfélteke eltérő funkcióiról. 
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 Gerincvelő Ismertesse a gerincvelő főbb funkcióit (izomtónus kialakítása, 

védekező mechanizmusok, a bőr reflexes érszűkülete, ill. 

nemi szervek vérbősége). 

Váltson ki térd reflexet, és magyarázza funkcióját. 

 

Agy 

 

Ismerje fel (rajzolt ábrán) az agy nyílirányú metszetén az agy 

részeit (agytörzs / nyúltvelő, híd, középagy /, köztiagy /tala-

musz, hipotalamusz/, kisagy, nagyagy).  

 

Ismertesse az agytörzsi hálózatos állomány működéseit, az 

agykéreggel való kapcsolatát hozza összefüggésbe az alvás-

ébrenléttel és a kómával. 

Tudja, hogy az álomalvás életszükséglet. 

Ismertessen elméleteket az alvás funkcióival kapcsolatosan. 

Értelmezze az agykéreg működését az agykérgi oszlopok fo-

galmának segítségével. 

 Testérző rendszerek Tudja, hogy az elsődleges érzőkéreg sérülése a tudatosuló ér-

zékelés kiesését jelenti. 

Ismertesse a bőr (mechanikai, fájdalom, hő, kemoreceptorok) 

és a belső szervek receptorait. 

Értelmezzen kétpontküszöb térképet. 

Tudja, hogy az érzőpályák kéreg alatti központjaiban már elő-

zetes feldolgozás is történik (pl. talamusz = kéreg alatti látó-

központ). 

 Érzékelés Értse az érzékszervek működésének általános elveit: (adekvát) 

inger, ingerület, érzet. 

Ismertesse az érzékcsalódás (illúzió, hallucináció) fogalmát, 

és hogy kiváltásukban pszichés tényezők és drogok is szerepet 

játszhatnak. 

 

 

 

 Látás Ismertesse és ábrán ismerje föl a szem alapvető részeit, ma-

gyarázza ezek működését, a szemüveggel korrigálható fénytö-

rési hibákat, a szürke- és a zöldhályog lényegét. 

Ismertessen egyszerű kísérleteket a vakfolt, a színtévesztés, a 

látásélesség és a térbeli tájékozódás vizsgálatára. 

Próbálja ki és magyarázza a pupillareflexet. 

Értse a pupilla akkomodációs és szemhéjzáró reflex funkcióit. 

Ismertesse a távolságészlelés módjait, támpontjait. 

Ismertesse a szem részletes felépítését és működését (sugár-

izom működése, csapok, pálcikák elhelyezkedése, működése). 

 

Ismertesse a kép- és színlátás, a fényerősség-érzékelés fizikai 

és élettani alapjait.  

Ismertesse a látórendszer kapcsolatát az egyensúlyérzéssel. 

 Hallás és 

egyensúlyérzés  

Ismerje föl rajzon a külső-, a közép- és a belső fül részeit. Ér-

telmezze a dobhártya és a hallócsontocskák működését, a sza-

bályozás lehetőségét.  

Értelmezzen kísérletet a hangirány érzékelésének bemutatá-

sára. 

Ismertesse a zajszennyeződés forrásait, halláskárosító- pszic-

hés hatását. 

Ismertesse a tömlőcske és zsákocska, a három félkörös ívjárat 

szerepét. 

Ismertesse a hallószerv részletes felépítését és működését 

(Corti-szerv, alaphártya, szőrsejtek). 

 

 

 

 

 

Ismertesse a helyzetérzékelés receptorainak (tömlő, zsá-

kocska, három félkörös ívjárat, izomorsó, ínorsó) működését. 
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 Kémiai érzékelés Ismertesse a nyúltvelői kemoreceptorok szén-dioxid-érzé-

kenységét, hatásukat a légzésre. 

Ismertesse a szaglóhám, az ízlelőbimbók szerepét az érzéke-

lésben. 

 

 Testmozgató  

rendszerek 

Magyarázza, hogy alapvetően motivációs állapotok irányítják 

és aktiválják magatartásunkat. Ismertesse az akaratlagos moz-

gások szerveződésében az agykéreg és a kéreg alatti magvak 

szerepét. Magyarázza a mozgatópályák kereszteződéseinek 

funkcionális következményeit. 

Ismertesse a kisagy fő funkcióját (mozgáskoordináció). Tudja, 

hogy alkohol hatására ez az egyik leghamarabb kieső funkció. 

 

 

 

 Vegetatív érző és moz-

gató rendszerek 

Értelmezze milyen folyamatok szabályozását jelenti a vegeta-

tív működés, hogyan valósul ez meg. 

Ismertesse a szembogár (pupilla), a vázizom, a bél, a szív és a 

vérerek szimpatikus és paraszimpatikus befolyásolásának kö-

vetkezményeit. 

 

Ismerje fel ábrán a szimpatikus és a paraszimpatikus ideg-

rendszer anatómiai hasonlóságait és különbségeit. 

Ismertesse, hogyan valósul meg szervezetünkben a keringés, 

és a testhőmérséklet szabályozása.  

 

4.8.2. Az emberi magatartás bio-

lógiai-pszichológiai alapjai 

  

 A magatartás  elemei Hasonlítsa össze az öröklött és tanult magatartásformákat.  Ismertesse az emberi viselkedés evolúciós (genetikai), ökoló-

giai, kulturális alapjait. 

 Öröklött elemek Tudja, hogy az öröklött magatartási elemek hátterében feltét-

len reflexek is állnak. 

Hozzon példákat az emberi magatartás öröklött elemeire (szo-

póreflex, érzelmet kifejező mimika, agresszió). 

 

 Tanult elemek Értelmezze a tanulás fogalmát a viselkedés megváltozása 

alapján.  

Feltételes reflexeket hozza összefüggésbe a fájdalmas inge-

rekre fellépő vérnyomás-növekedéssel, szívfrekvencia-foko-

zódással, félelemmel, drogtoleranciával. Világítsa meg a tanu-

lás és az érzelmek kapcsolatát (megközelítés-elkerülés, játék, 

kíváncsiság és unalom). 

Példákon mutassa be a tanulás kritikus szakaszait az egyedfej-

lődés során (bevésődés, járás, beszéd). 

Ismertessen olyan kísérleti módszereket, amelyek a feltételes 

reflex, az operáns tanulás és a belátásos tanulás kutatására irá-

nyulnak. Ismertesse módszerük korlátait.  

Hozzon példákat ezekre az ember viselkedéséből. 
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 Példákon mutassa be a megerősítés rászoktató vagy leszoktató 

hatását, a szokás, a rászokás és a függőség kialakulását. Lássa 

a család, az iskola, a hírközlés, reklám stb. szerepét a szoká-

sok kialakításában. Foglaljon állást a fentiekkel kapcsolat-

ban. 

 

 Emlékezés  Ismertesse az emlékezés szakaszait (kódolás, tárolás, előhí-

vás), típusait, a memóriatárakat (szenzoros, rövid távú, hosszú 

távú memória) és az információfeldolgozás kontrollfolyama-

tait. 

 A társas viselkedés alap-

jai 

Hozzon példákat a társas kapcsolatokban megnyilvánuló von-

zódásra és taszításra (pl. ivadékgondozás, rangsor), ezek for-

máira (pl. verbális) megnyilvánulására (pl. behódolás, fenye-

getés). 

Hasonlítsa össze a csoportok közötti taszítás (agresszió), alt-

ruizmus megnyilvánulásait emberek és állatok esetében.  

Magyarázza a társas kapcsolatokban megnyilvánuló vonzódás 

és taszítás lehetséges okait (csoportos kohézió, csoportszelek-

ció, rokonszelekció). 

 Pszichés fejlődés Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az értelmi fejlődésre, 

hozza összefüggésbe a család szocializációs funkcióival. 

 

4.8.3. Az idegrendszer egészség-

tana 

Értelmezze a fizikai, mentális és szociális jólét fogalmát. Is-

mertesse az életmód szerepét az idegrendszeri betegségek ki-

alakulásának megelőzésében. Ismertesse a stresszbetegségek 

kialakulásának feltételeit.  

Tudja a fájdalom csillapítás néhány módját, ezek esetleges ve-

szélyeit. 

Ismertesse az idegrendszer néhány betegségét: agyrázkódás, 

migrén, epilepszia, szélütés, agyvérzés. 

Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmi-pszic-

hikus működésekkel, hozza összefüggésbe a pszihoszoma-ti-

kus betegségek kialakulásával. 

Magyarázza, hogy személyiségtényezők, társadalmi nyomás, 

biológiai faktorok is hozzájárulhatnak egy betegség kialakulá-

sához (anorexia, bulémia).  

 

Ismertesse az Alzheimer-kór, a Parkinson-kór megbetegedés 

lényegét. 

 Drogok Ismertesse a pszichoaktív szerek főbb csoportjait, a kémiai és 

a viselkedési függőségek közös jellegzetességeit. 

Ismertesse a szülő, a család, a környezet felelősségét és lehe-

tőségét a drogfogyasztás megelőzésében. 

 

 

4.8.4. A hormonrendszer 

 Hormonális működések 

Ismertesse a hormonrendszer működésének a lényegét, a hor-

montermelést és szabályozását. 

Hasonlítsa össze a hormonrendszer és az idegrendszer műkö-

dését, tudja, hogy a hormonok hathatnak a viselkedésre is. 

Magyarázza, hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást 

fejthet ki (receptor különbség) 

Magyarázza, hogyan befolyásolják a hormonok a szervezet 

szénhidrát-anyagcseréjét (adrenalin, inzulin, glükokor-tiko-

idok): só- és vízháztartását, kálcium-anyagcseréjét. 



 260 

 Belső elválasztású miri-

gyek 

Ismertesse az ember belső elválasztású mirigyeinek elhelyez-

kedését, az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: in-

zulin, adrenalin, tiroxin, tesztoszteron, oxitocin. 

Ábra alapján értelmezze a női nemi ciklus során végbemenő 

hormonális, valamint a méhnyálkahártyában, petefészekben és 

testhőmérsékletben végbemenő változásokat. Értse a hormoná-

lis fogamzásgátlás biológiai alapjait.  

Ismertesse az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: 

agyalapi mirigy hormonjai, hipotalamusz hormonjai, mellékve-

sekéreg hormonjai. 

 Magyarázza a belső környezet állandóságának a biztosítását az 

inzulin, tiroxin és az adrenalin termelésén keresztül. Ábra alap-

ján – a pajzsmirigy példáján – elemezze a hormontermelés sza-

bályozásának alapelveit. 

Tudja, hogy hormon nem csak belső elválasztású mirigyben jö-

het létre, gyakorlatilag minden szerv képes előállítani hormont. 

 A hormonrendszer 

egészségtana 

Ismertesse a cukorbetegség lényegét, tüneteit és kezelési mód-

jait. 

Ismertesse a hormonhiányból vagy túltermelésből eredő rend-

ellenességeket, a növekedési hormon példáján. 

4.8.5. Az immunrendszer   

 Immunitás Értelmezze az antitest, antigén, immunitás fogalmát. 

Sorolja fel az immunrendszer jellemző sejtjeit (falósejtek, nyi-

roksejtek). Ismertesse a memóriasejtek szerepét a másodlagos 

immunválasz kialakításában.  

Magyarázza meg a gyulladás tüneteit, kialakulásuk okát.  

Ismertesse a falósejtek szerepét és a genny eredetét. 

Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív, passzív, 

természetes, mesterséges). Minden típusra mondjon példát. 

Hozzon példát a Magyarországon kötelező védőoltásokra. 

Magyarázza a vírus és baktérium által okozott betegségek el-

térő kezelésének az okát. 

Ismertesse Pasteur és Semmelweis tudománytörténeti jelentő-

ségét. 

Hasonlítsa össze a nem specifikus és specifikus immunválaszt.  

Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen 

anyag megtalálásának a módját, felismerését, az immunglobu-

linok jelentőségét, az idegen anyag megsemmisítését. 

Ismertesse a vérszérum fogalmát. 

Ismertesse az autoimmun betegségek létezéséről és lényegét. 

 

 Vércsoportok Ismertesse az AB0 és Rh-vércsoportrendszert. 

Ismertesse az anyai Rh–összeférhetetlenség jelenségét. 

 

 Ismertesse a vérátömlesztés és a véradás jelentőségét. 

Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos gyakorlati és eti-

kai problémákat 

 

 

 

 Az immunrendszer 

egészségtana 
Ismertesse a láz védekezésben betöltött szerepét és a lázcsilla-

pítás módjait. 

Magyarázza az allergia (pl. asztma) kialakulását, tudjon felso-

rolni allergén anyagokat, értse az allergiák és a környezet-

szennyezés közti kapcsolatot. 
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4.9. Szaporodás és egyedfejlődés   

4.9.1. Szaporítószervek Ismertesse a férfi és női nemi szervek felépítését, működését, 

valamint a megtermékenyítés folyamatát. 

Ismertesse a nem meghatározottságát (kromoszomális, ivarmi-

rigy általi, másodlagos, pszichés). Ismerjen fel ábráról petesej-

tet és hímivarsejtet és ezek részeit. 

 

 

 4.9.2. Egyedfejlődés Ismertesse az ember magzati fejlődésének és születésének fő 

szakaszait, a terhesség, szülés, a szoptatás biológiai folyama-

tait, a méhlepény és a magzatvíz szerepét. 

Ismertesse az ember posztembrionális fejlődésének szakaszait, 

ezek időtartamát és legjellemzőbb változásait (tömeg- és hossz-

gyarapodás, fogak megjelenése, járás, beszéd, jellemző tevé-

kenység, nemi érés, a gondolkodásmód változása). 

Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés kapcsolatát. 

 Ismertesse az akceleráció fogalmát. Ismertesse az öregedés so-

rán bekövetkező biológiai változásokat a szervezet, szervek 

szintjén. 

Tudjon különbséget tenni a klinikai és a biológiai halál fogalma 

között. 

Ismertesse az eutanázia biológiai és etikai vonatkozásait. 

 

 A szaporodás, fejlődés 

egészségtana 

Ismertesse a családtervezés különböző módjait, terhességi tesz-

tek lényegét, a terhességmegszakítás lehetséges következmé-

nyeit. 

Ismertesse a meddőség gyakoribb okait és az ezeket korrigáló 

orvosi beavatkozások lényegét, valamint a kapcsolódó etikai 

problémákat (mesterséges ondóbevitel, lombikbébi, béranya-

ság, klónozás). 

Ismertesse a várandóság jeleit, a terhesgondozás jelentőségét, 

a terhesség és szoptatás alatt követendő életmódot, a szoptatás 

előnyeit a csecsemőre és az anyára nézve. 

Ismertesse, hogyan előzhető meg a nemi úton terjedő betegsé-

gek (szifilisz, AIDS, gombás betegségek).  

Ismertesse a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat jelentő-

ségét. 

 

 

5. Egyed feletti szerveződési szintek 
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TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Populáció  

 

Ismertesse a populáció ökológiai és genetikai értelmezését. 

Ismertesse a populáció egyedszámának korlátlan és korlátozott 

növekedési modelljeit, értelmezze a környezet eltartó képessé-

gének fogalmát. 

Mondjon példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd össze-

omló létszámú populációra. Ismertesse ezek mezőgazdasági 

szerepét (pl. sáskajárás), a védekezés módjait, a biológiai vé-

dekezés előnyeit. 

Értelmezzen emberi korfákat, vonjon le belőlük következteté-

seket. 

 

Értelmezze a statisztikus megközelítés, a valószínűség, az elő-

fordulási gyakoriság fogalmát. 

Ismertesse a populáció jellemzőit (egyedszám, egyedsűrűség, 

koreloszlás, térbeli eloszlás). 

Hozza összefüggésbe az r- és a K-stratégia fogalmát a környezet 

állandóságával, az élőlény élettartamával és testnagyságával. 

Magyarázza ezeket grafikus ábrán.  

 

Környezeti kölcsönhatások 

 

 

Ismertesse a környezet fogalmát (élettelen és élő), a környezet 

időbeli (periodikus és előrehaladó) és térbeli (horizontális, ver-

tikális) változását. 

Értelmezzen tűrőképességi görbéket: minimum, maximum, 

optimum, szűk és tág tűrés. Hozza összefüggésbe az indikátor 

szervezetekkel.  

Esettanulmány alapján ismerjen fel összefüggéseket a környe-

zet és az élőlény tűrőképessége között.  

Ismertesse a környezet kitettségtől függő változását. 

Értelmezze Liebig kísérleti eredményeit (minimum-elv). Ismer-

tesse a niche fogalmát. Magyarázza az élettani és az ökológiai 

optimum, az élettani és ökológiai niche különbségét. 

Ismertesse és magyarázza a hasonló igényű populációk kizáró-

dásának elvét (Gauze elv). Hozza összefüggésbe az elvet a bio-

lógiai sokféleséggel és az evolúciós folyamatokkal. 

Ismertesse a testtömeg, a testfelület és az élőhely átlag hőmér-

sékletének az összefüggését. 

 Példákkal igazolja, hogy az élettelen környezet legfontosabb 

tényezői – a fény, a hő, a víz, a levegő és a talaj – hogyan szab-

ják meg az élőlények elterjedését.   

Ismertesse a talaj kialakulásának feltételeit. 

Ismertesse a trágyázás jelentőségét, a szakszerűtlen műtrágyá-

zás lehetséges következményeit. 

Mutassa be példán, hogy egy faj elterjedését több környezeti 

tényező is befolyásolja. 

Magyarázza a peszticidek, mérgek felhalmozódását a táplá-

lékláncban. 

 

 

Kölcsönhatások  

 Viselkedésbeli kölcsön-

hatások 

  

Példákon keresztül mutassa be az állatok és az ember kommu-

nikációja közötti különbségeket, az emberi nyelv sajátosságait. 
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Ismertesse a territórium, a rangsor, az önzetlen és az agresszív 

magatartás, a rituális harc, a behódolás fogalmát, a társas kap-

csolatok, párosodási rendszerek (csoportszer-veződés) szapo-

rodási viselkedés típusait. 

Tudjon ezekre példát hozni, illetve példákból ismerje fel eze-

ket. 

Ismertesse az agresszív és az önzetlen viselkedés kialakulásá-

nak csoportszelekciós és rokonszelekciós hipotézisét. Alkosson 

véleményt az emberi agresszivitás eredetérol, szerepérol, ki-

váltó okairól, megszüntethetoségérol. 

 Ökológiai kölcsönhatá-

sok 

Ismertesse a szimbiózis, a versengés, az asztalközösség (kom-

menzalizmus,) az antibiózis, az élősködés és a táplálkozási 

kölcsönhatás (predáció) fogalmát, állati és növényi példákkal. 

Hozza kapcsolatba a táplálkozási és élősködő kapcsolatokat a 

populációk létszámváltozásaival. 

Példákkal igazolja, hogy az egyes élőlénypopulációk közti köl-

csönhatások sokrétűek. 

5.2. Életközösségek (élőhelytípusok)   

5.2.1. Az életközösségek jellemzői Értelmezze a szintezettség kialakulásának okát. 

Magyarázza az életközösségek időbeni változásait. 

Értelmezze a változások természetes és ember által befolyá-

solt folyamatát, ismertesse a szennyezés csökkentésének le-

hetőségeit. 

Ismertesse a mintázat kialakulásának okait, értelmezzen egy 

ökológiai mintázatot bemutató ábrát. 

Ismertesse a szukcesszió, az aszpektus, a kezdő (pionír), a zá-

rótársulás és a leromlás (degradáció) fogalmát. 

Grafikonon vagy ábra segítségével értelmezze, hogyan változik 

az életközösség a szukcesszió folyamatában. 

Értse, hogy egy életközösség sokfélesége produktivitása és sta-

bilitása összefügg. 

Értelmezze a szukcesszió tartós megszakadásának lehetséges 

okait (legeltetés, tavak kotrása). 

 

5.2.2. Hazai életközösségek Jellemezzen egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli 

terület élővilágát (élőhelytípusok, környezeti tényezők, talaj, 

uralkodó állat- és növényfajok, szintezettség, időbeni változá-

sok).  

A fajok és életközösségek jellemzésére használja a növényis-

meret- és állatismeret könyveket.  

Hasonlítsa össze az alábbi élőhely típusokat: cseres-tölgyes, 

gyertyános-tölgyes, bükkös ligeterdő, nyáras-borókás. Ismer-

tesse és értékelje az ember szerepét átalakításukban (természetes 

erdők – faültetvények, folyószabályozás, legeltetés).  

  

 

Ismertesse a szikes puszták jellemzőit, a szikes talaj kialakulá-

sának feltételeit, a másodlagos szikesedést 

 

 

 

Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be az 

életközösségek előrehaladó változásait.  

Ismertesse a gyomnövény fogalmát, hozzon rá példát. 

Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait, jellemző környezeti 

sajátságaikat, az itt élő fajok természetvédelmi jelentőségét. So-

rolja fel a sziklagyepeket fenyegető fontosabb károsító hatáso-

kat.  

Ismertesse a fontosabb gyomtársulás-típusokat (vetési, útszéli, 

vágástársulások), kialakulásuk okait, jellemző fajait. 

5.3.  Bioszféra   
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Globális folyamatok 

 

 

Értelmezze a bioszférát ökoszisztémaként (Gaia).  

Soroljon fel és magyarázzon civilizációs ártalmakat (helytelen 

életmód, kábítószer-fogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás, 

vegyszerek károsító hatásai.) 

Tudjon példát mondani a természetes növény- és állatvilágot 

pusztító és védő emberi beavatkozásokra (pl. az esőerdők ir-

tása, a monokultúrák hatása, kőolajszennyezés, nemzeti par-

kok, nemzetközi egyezmények). Hozzon példát hazai lehető-

ségeinkre és felelősségünkre (pl. vásárlási szokások). 

Tudja, hogy a globális problémák között tartjuk számon a né-

pességrobbanást, globális felmelegedést, hulladék-problémát, 

a savasodást, a tengerek-óceánok, édesvizek problémáit, az 

ózonpajzs csökkenését. Ismertesse, miért lehetnek ezek ökoló-

giai válság tényezői.  

Magyarázza, hogyan függ össze az ökológiai válság társadalmi 

és gazdasági kérdésekkel. 

Ismertesse a városok ökológiai hatásait. 

Ismertesse a közlekedés (úthálózat) ökológiai hatásait. 

Tudja, hogy a mennyiségi növekedésnek a Földön anyagi- és 

energetikai korlátai vannak. Ismertesse a fenntartható fejlődés 

fogalmát. 

5.4. Ökoszisztéma Ismertesse az ökoszisztéma fogalmát, értelmezze az életközös-

séget ökoszisztémaként 

 

5.4.1. Anyagforgalom Értelmezze, és példák segítségével mutassa be a termelők, a 

lebontók és a fogyasztók szerepét az életközösségek anyagfor-

galmában és energiaáramlásában.  

Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és hálózat különbségét. 

Értelmezze a szén és az oxigén körforgásának útját: az autotróf 

és heterotróf lények szerepét, a humuszképződés lényegét, a 

szénhidrogén- és kőszénképződés okát, a karbonát-kőzetek ke-

letkezését. Értelmezze az élőlények szerepét e folyamatokban.  

Értelmezze az ökoszisztéma tagjainak kölcsönös egymásra utalt-

ságát, a ragadozók szerepét a társulás stabilitásának fenntartásá-

ban. 

Elemezzen táplálékhálózatot. 

Ismertesse a foszfor körforgásában a tengeri madarak szerepét, 

a biológiai ciklusból való kilépés lehetőségét (foszfátüledék).  

Ábra segítségével elemezze a lebontó szervezetek, a nitrogén-

gyűjtő, a nitrifikáló és a denitrifikáló baktériumok szerepét a 

nitrogén körforgásában.  

 

5.4.2. Energiaáramlás  Hasonlítsa össze a produkció, biomassza és egyedszám fogal-

mát. Értelmezzen „ökológiai produkció és energia piramist”. 

Értelmezze a biomassza és a produkció függését a globális ég-

hajlati tényezőktől. 

 

5.4.3. Biológiai sokféleség 

 

 Értelmezze a sokféleséget (diverzitást) a gének szintjén (pl. a he-

terozigótaság mértéke a populációban), a faj szintjén (pl. a fajok 

száma) és az ökoszisztéma szintjén (pl. a tápláléklánc szintjei-

nek száma).  
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5.5. Környezet- és természetvédelem Ismertesse a természetvédelem fogalmát, a mellette szóló eti-

kai, egészségügyi, kulturális és gazdasági érveket. 

Ismertesse a biológiai sokféleség megőrzésének etikai, jogi és 

gyakorlati szükségességét, a természetvédelem lehetőségeit.  

Tudja, hogyan csoportosítjuk a védett területeket példákkal 

(természetvédelmi terület tájvédelmi körzet, nemzeti park) 

Térképen ismerje fel hazánk nemzeti parkjait. Ismertesse a la-

kóhelyéhez legközelebb fekvő nemzeti parkot, ennek fontosabb 

értékeit. 

 

 

 

Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, a kibocsátás és üle-

pedés, a határérték fogalmát. 

 

 Levegő Tudja a fontosabb légszennyezo anyagokat, ezek eredetét és 

károsító hatását (CO, CO2, nitrogén-oxidok, ólom és ólomve-

gyületek, korom, por, halogénezett szénhidrogének). Ismer-

tesse a savas esok okát és következményeit.  

Ismertesse az üvegházhatást, a hőszennyezést, a lehetséges 

következményeket. Foglaljon állást a teendokrol. Tudjon a 

teendokrol szmogriadó esetén. 

Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönzo fobb gazdasági és 

jogi lehetoségekrol (adók, tiltás, határérték, bírság, polgári per). 

Fogalmazza meg véleményét ezek hatékonyságáról. 

Magyarázzon kísérletet a környezetszennyezés káros hatásai 

bizonyítására. 

 Víz Értelmezze a vizek öntisztuló képességének magyarázatát, 

korlátait. Ismertesse a fontosabb vízszennyezo anyagokat. Is-

mertesse az ivóvíz nyerésének módjait, az ezeket a forrásokat 

fenyegeto veszélyeket. Értelmezze a ,,közmuolló” fogalmát, a 

mechanikai és biológiai víztisztítás lényegét, lehetoségeit. 

Fogalmazza meg álláspontját a legfontosabb teendokrol. 

 

 Energia, sugárzás Ismertesse a hagyományos és az ,,alternatív” energiaforráso-

kat, a megújuló és a nem megújuló energia különbségét. Ér-

telmezze az atomenergia felhasználásának lehetoségét és ve-

szélyeit. Tudjon az energiatakarékosság lehetoségeirol. Fejtse 

ki álláspontját a hazai energiagazdálkodás lehetoségeirol. 

 

 Talaj Magyarázza meg a talajerózió okait, csökkentésének le-

hetoségeit. Értelmezze a talaj romlásának, illetve javításának 

folyamatát. 

 

 Hulladék Ismertesse a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját.  

Lássa a szelektív gyujtés elonyét, összefüggését a feldolgo-

zással, újrahasznosítással.  

 

 

6. Öröklődés, változékonyság, evolúció 
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TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

6.1. Molekuláris genetika 

6.1.1. Alapfogalmak 

 

Ismertesse a gén és allél, a genetikai kód, a kromoszóma, a re-

kombináció, a kromatinfonál és homológ kromoszóma fogal-

makat. 

Fogalmazza meg az általános összefüggést a DNS bázis-

sorendje, a fehérje aminosavsorrendje, térszerkezete és bioló-

giai funkciója, valamint a tapasztalható jelleg között. 

Ábra alapján ismertesse a DNS megkettőződés folyamatát és 

a DNS  m RNS átírás (transzkripció) és a fehérje leolvasás 

(transzláció) főbb lépéseit. 

Ismerje annak jelentőségét, hogy a genetikai kód általános ér-

vényű. 

Kösse a fehérjeszintézis fázisait az eukarióta sejt alkotó-ré-

szeihez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Használja a kodonszótárt. 

Magyarázza a baktériumok felhasználását emberi fehérje előál-

lítására. 

 

 

6.1.2. Mutáció 

 

 

Hasonlítsa össze a mutációt és ivaros szaporodást, mint a ge-

netikai változékonyság forrásait. 

Ismertesse a mutáció fogalmát, evolúciós szerepét és lehetsé-

ges hatásait (hátrányos, közömbös, előnyös). Hozzon példát 

ezekre. Ismertessen példát az emberi népességben többféle 

génváltozat tartós jelenlétére. 

Hasonlítsa össze a mutagén hatásokat (kémiai és sugárzó), 

hatásuk felismerésének problémáját, csökkentésük vagy kivé-

désük lehetőségeit. Tudja, hogy a mutagén és a rákkeltő (kar-

cinogén) hatás gyakran jár együtt. 

Tudja, hogy a Down-szindróma a kromoszómák számbeli 

rendellenessége. Ismertesse kialakulásának kockázati ténye-

zőit.  

A kodonszótár segítségével vezesse le különböző típusú pont-

mutációk következményeit az aminosavsorrendben. 

Ismertesse a sarlósejtes vérszegénység és az albinizmus geneti-

kai hátterét, hatásait. Ismertesse a fenilketonúria öröklésmene-

tét, hatását, kezelésének módját (diéta). 

Hasonlítsa össze a gén-, kromoszóma- és genommutációkat 

(ploidiák).  

Tudja, hogy a kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek és 

számbeliek, hozzon ezekre példákat. 

6.1.3. A génműködés szabályozása Indokolja, hogy különböző felépítésű-és működésű testi sejt-

jeink miért hordoznak azonos genetikai információt. Magya-

rázza, hogy miért nem mindig aktív minden gén. Értelmezze, 

Ismerje fel ábra alapján a laktóz–operon részeit, értelmezze sze-

repüket. 
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hogy a gének megnyilvánulását a hormonális állapot is befo-

lyásolja. 

Ismertesse a jó és rosszindulatú daganat, az áttétel fogalmát, 

néhány daganattípusra utaló jeleket (bőr, emlő-, here- prosz-

tata-, méhnyakrák), korai felismerésének jelentőségét. 

Tudja, hogy az eukarióta sejt génműködésének a szabályozásá-

ban erősítő és kioltó faktorok vesznek részt. 

6.2. Mendeli genetika   

6.2.1. Minőségi jellegek Ismertesse a haploid, diploid, homozigóta és heterozigóta, ge-

notípus és fenotípus fogalmakat. 

Ismertesse az öröklésmenetek alaptípusait (domináns-recesz-

szív, intermedier és kodomináns). Ismertesse a tesztelő ke-

resztezésből levonható következtetéseket. 

Soroljon fel ember esetében dominánsan, illetve recesszíven 

öröklődő jellegeket. 

Tudja levezetni a dominanciaviszonyok ismeretében egy 

egygénes enzimbetegség, az Rh- és AB0-vércsoportok örök-

lődését.  

Ismertesse a humángenetikai sajátos módszereit (családfa-

elemzés). 

Értelmezze Mendel kutatási módszerét, hozza összefüggésbe a 

valószínűség és gyakoriság fogalmával.  

Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi korlátait, 

ennek okait (kapcsoltság, sejtmagon kívüli öröklés). 

Magyarázza miért alkalmas alanya az ecetmuslica a genetikai 

vizsgálatoknak. 

Tudjon két gén két-két allél, illetve egy gén három-három allél-

jával, és letális alléllal kapcsolatos számításokat végezni. 

Legyen képes családfa alapján következtetni egy jelleg örök-

lésmenetére. 

 Magyarázza az ivarsejtek szerepét az ivar meghatározásában.  

Ismertesse a génkölcsönhatás fogalmát, és azt, hogy a legtöbb tu-

lajdonság csak így magyarázható. 

Ismertesse a génkapcsoltság tényét, magyarázatát (azonos kromo-

szóma). 

 

 

Értelmezze és elemezze a nemhez kötött öröklést a vérzé-

kenység és s színtévesztés példáján. 

Két gén kölcsönhatásának jellegére tudjon következtetni a 

második utódnemzedék arányaiból. 

Közölt adatok ismeretében következtessen 2 gén két allélos 

öröklésben a kapcsoltság és a rekombináció tényére. 

Értse a kapcsoltság, a rekombinációs gyakoriság és a gene-

tikai térképezés módszerének összefüggését. 

 

6.2.2.Mennyiségi jellegek Ismertessen öröklodo mennyiségi tulajdonságokat és hajlamokat 

az élovilágban és az emberi öröklésben. 

Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi jellegeket 

kialakító gének hatásait (sok gén, jelentős környezeti hatás). 

Hozza kapcsolatba a mennyiségi öröklődést a háziasítással és a 

hibridvetőmagok elterjedésével. 

Ábrán ismerje fel és magyarázza, hogy a mennyiségi jelle-

gek eloszlása a populációban normáleloszláshoz közelít. 

Ismertessen módszereket az öröklött és a környezeti hatá-

sok szétválasztására (ikervizsgálat, környezetváltoztatás).  

6.3. Populációgenetika és evolúciós fo-

lyamatok 

  

6.3.1. Ideális és reális populáció Tudja, hogy a populációk genetikai szempontból allél- és genotí-

pus gyakoriságokkal jellemezhetők. 

Értelmezze, hogy a mutációk jelentik a populációk genetikai vál-

tozatosságának forrását. 

Lássa a matematikai modell és a megfigyelhető biológiai 

folyamatok összefüggését.  

Értelmezze az ideális populáció fogalmát, feltételeit. 

Értelmezze a Hardy–Weinberg összefüggést 1 gén 2 allélos 
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Ismertesse az irányító, a stabilizáló és a szétválasztó szelekció fo-

galmát, kapcsolja össze ezeket a fajkeletkezés elméletével. 

Értse a populáció nagyságának természetvédelmi jelentőségét. 

számítások esetén. 

Értelmezze a születési és halálozási ráta fogalmát, ezek 

függését a populációsűrűségtől.  

Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát, kapcsolatát a gene-

tikai sodródással és a beltenyészet következtében föllépő 

leromlással. Magyarázza el ennek természetvédelmi vonat-

kozásait (fajmegőrzés). 

6.3.2. Adaptív és nem adaptív evolú-

ciós folyamatok 

Ismertesse a természetes szelekció darwini modelljét. Ismertessen 

adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós folyamatokat, illetve 

egy példa alapján ítélje meg, hogy a folyamat milyen típusba so-

rolható. 

Ismertesse a homológ és analóg szerv fogalmát, a konvergens és 

divergens fejlődést, tudjon példaként ilyen fejlődésű szerveket, 

élőlényeket bemutatni. 

Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű párválasztás 

biológiai hatásait. 

 

 Tudjon példákat említeni az evolúció közvetlen bizonyítékaira 

(zárvány, kövületek, lenyomat, lerakódás). 

Ismertesse a relatív és az abszolút (C14/C12) kormeghatáro-

zás fogalmát. Ismertesse az élő kövület fogalmát, hozzon rá 

példát. Ismertesse a pollenanalízis és az évgyűrűelemzés 

módszerét, az ebből levonható következtetéseket. 

Ismertesse az ugrásszerű (pontozott) evolúció tényét az ér-

telmezések lehetőségeit. 

Értse az evolúció közvetett bizonyítékait (DNS homológia, 

molekuláris törzsfák, genetikai kód, sejtes felépítés, homo-

lóg szervek, az embriók hasonlósága, funkciójukat vesztett 

szervek léte). 

 

6.3.3. Biotechnológia Ismertesse a klón fogalmát. 

Ismertessen néhány példát a genetikai technológia alkalmazására 

(inzulintermeltetés, génátvitel haszonnövénybe, klónozott fajták a 

mezőgazdaságban). Ismertessen néhány, a géntechnológia mellett 

és ellen felsorakoztatható érvet, álláspontot.  

Értelmezze, hogy miért jelenthet a háziasítás genetikai be-

avatkozást. 

6.3.4. Bioetika Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit, alkosson véleményt 

szerepéről. 

Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati módszereit, a mód-

szer korlátait (családfaelemzés, magzati diagnosztika), etikai 

megfontolásait. 

Lássa a biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi élet értéke 

közti különbséget. 

Ismerje a Human Genom Program célját. 

 

6.4. A bioszféra evolúciója   
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6.4.1. Prebiológiai evolúció Tudja, hogy a biológiai evolúciót fizikai és kémiai evolúció 

előzte meg. 

Ismertesse az élőlények anyagainak kialakulására vonatkozó el-

méleteket. 

 

Indokolja az élő sejt kialakulásához vezető lehetséges lépé-

seket. 

Ismertesse Miller kísérletét és annak jelentőségét. 

Értse, hogy a szerves anyagok kialakulása nem jelenti auto-

matikusan az élő rendszerek kialakulását. 

 

6.4.2. Az ember evolúciója Tudja összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember vo-

násait. 

Ismertesse, hogy egy töredékes koponyából következtetéseket le-

het levonni az adott emberelőd tulajdonságairól. 

Értse, hogy az ember evolúciója során kialakult nagyrasszok érté-

kükben nem különböznek; a biológiai és kulturális örökség az 

emberiség közös kincse. 

Ismertesse a korai emberfélék és a Homo nemzetség evolú-

ciójának főbb lépéseire vonatkozó elképzeléseket. 

 

 

 

 

 

  



 270 

5.7. KÉMIA 

A) KOMPETENCIÁK 

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon, az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: 

– a természettudományos gondolkodás elemeinek alkalmazása a feladatok megoldása során, 

– ismereteinek összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, 

– elemek, vegyületek tulajdonságainak, szerepének és jelentőségének felismerése a tanult vagy megadott információk alapján, 

– egyszerű kémiai kísérletek elvégzése és értelmezése, 

– egyszerű kémiai számítási feladatok megoldása, 

– az aktuálisan felmerülő, kémiai ismereteket is igénylő problémák (környezetvédelem, energiagazdálkodás, szenvedélybetegségek, táplálkozás, vegyipari technológiák 

stb.) lényegének megértése, egyszerűbb logikai összefüggések értelmezése, 

– az SI mértékrendszer és a kémiai jelölésrendszer szakszerű használata, 

– grafikonok, táblázatok adatainak elemzése, értelmezése, 

– szakszerű írásbeli és szóbeli szövegalkotás, -értelmezés.  

 

Az emelt szintű kémia érettségin ezen túlmenően az alábbi kompetenciák megléte szükséges: 

– az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok felismerése, 

– a kémia tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása, 

– egyszerű kémiai kísérletek tervezése, 

– több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett kémiai számítási és elméleti feladatok, problémák megoldása, 

– a mindennapi életet befolyásoló kémiai természetű jelenségek értelmezése, 

– a környezetvédelemmel és a természetvédelemmel összefüggő problémák értelmezése. 
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B) VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 

1. Általános kémia 
 

TÉMÁK 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

1.1. Atomszer-

kezet 

   

Atom Fogalmi szint az atom alkotórészei (atommag, elektronfelhő), 

a legfontosabb elemi részecskék (elektron és nukleo-

nok: proton, neutron) jelölésük, relatív töltésük, relatív 

tömegük; rendszám, tömegszám. 

 

 Értse az atom semlegességét.  

 Tudja alkal-

mazni 

az elemi részecskék száma, a rendszám és a tömegszám 

közti kapcsolatot. 

 

Elem Fogalmi szint az elem fogalma, jelölése (vegyjel; Berzelius), izotóp 

fogalma, radioaktív izotópok (Hevesy György, Curie 

házaspár), alkalmazásuk (pl. a gyógyászatban, a mű-

szaki életben, a kormeghatározásban), relatív atomtö-

meg. 

 

 Értse  a tömegszám és a relatív atomtömeg közti kapcsolatot.  

Elektronszerke-

zet 

 

Fogalmi szint 

 

atompálya, s-, p-, d- és f-atompálya, a Pauli-elv és a 

Hund-szabály kvalitatív ismerete, maximális elektron-

szám, alhéj és héj; energiaminimum elve, alapállapotú 

és gerjesztett atom, párosítatlan (pár nélküli) elektron, 

elektronpár; telített és telítetlen héj, alhéj; vegyérték-

elektron fogalma, atomtörzs, nemesgázszerkezet. 

alhéj és héj fogalma; spin. 

 Értse, értel-

mezze 

 az atompályák elektronjainak maximális számát, az 

alapállapotú atom elektronszerkezetének kiépülését az 

alhéjak energetikai sorrendje alapján. 

 Tudja 

 

 felírni az alapállapotú atom teljes elektronszerkezetét az 

első négy periódus elemeinél,  

megállapítani a telített héjak és alhéjak számát. 
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A periódusos 

rendszer 

Fogalmi szint az elemek csoportosítása (Mengyelejev), periódus és 

csoport, főcsoport és mellékcsoport. 

mezők (s-, p-, d-, f-mező). 

 Értse 

 

az egy főcsoportba tartozó elemek hasonlóságának 

elektronszerkezeti okát. 

 

 Tudja  

 

alkalmazni a vegyértékelektron-szerkezet és a periódu-

sos rendszerben elfoglalt hely kapcsolatát az s- és p-me-

zőben,  

megállapítani a párosítatlan elektronok számát. 

alkalmazni a vegyértékelektron-szerkezet és a periódu-

sos rendszerben elfoglalt hely kapcsolatát a d-mező ele-

meinél, megállapítani a párosítatlan elektronok számát. 

Az atomok mé-

rete 

Fogalmi szint az atommag és az atom méretviszonyai.  

 Értse 

 

az atomméret változásait a periódusos rendszer főcso-

portjaiban. 

az atomméret változásait a periódusos rendszer periódu-

saiban. 

 Tudja össze-

hasonlítani 

a periódusos rendszer azonos főcsoportjában lévő ele-

mek atomsugarát. 

a periódusos rendszer azonos periódusában lévő elemek 

atomsugarát. 
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Az ionok 

 

Fogalmi szint kation fogalma, anion fogalma. 

 

ionsugár, ionizációs energia fogalma, jele, mértékegy-

sége; elektronaffinitás, jele, mértékegysége. 

 

 

Értse, értel-

mezze 

 

a kationok képződését atomokból, az anionok képződé-

sét atomokból, elnevezésüket (-id). 

az atomok és a belőlük képződő anionok, illetve katio-

nok mérete közti kapcsolatot; az ionizációs energia vál-

tozását a periódusos rendszerben.  

 Tudja  

 

jelölni az elemek kationjait, és felírni képződési egyen-

letüket atomjaikból.  

jelölni az elemek anionjait, és felírni képződési egyenle-

tüket atomjaikból. 

összehasonlítani az egy főcsoportba, illetve egy perió-

dusba tartozó elemeket első ionizációs energiájuk sze-

rint.  

összehasonlítani az adott nemesgáz szerkezetével 

egyező elektronszerkezetű ionok méretét. 

Elektronegativi-

tás (EN)  

Fogalmi szint elektronegativitás fogalma (Pauling).   

Értse az EN változását a periódusos rendszerben.  

 Tudja  

 

összehasonlítani az egy főcsoportba, illetve egy perió-

dusba tartozó elemek EN-át,  

alkalmazni az EN-t a kötéstípusok eldöntésében. 
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1.2. Kémiai kö-

tések 

   

Elsőrendű ké-

miai kötések 

Fogalmi szint ionkötés, kovalens kötés, fémes kötés.  

Értelmezze 

 

Értse 

az ion- és a kovalens kötés kialakulását egy általa vá-

lasztott példán bemutatva.  

mindhárom kötés kialakulásának magyarázatát. 

 

 Tudja  

 

a tanult ionokból megszerkeszteni ionvegyületek ta-

pasztalati képletét. 
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Másodrendű ké-

miai kötések 

Fogalmi szint diszperziós kölcsönhatás, dipólus-dipólus kölcsönhatás, 

hidrogénkötés. 

 

 Értse 

 

 

Értelmezze 

a diszperziós kölcsönhatás és a dipólus-dipólus kölcsön-

hatás kialakulását, 

a hidrogénkötés kialakulásának feltételeit. 

a másodrendű kötések erőssége közti különbségeket. 
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1.3. Molekulák, 

összetett ionok 

   

Molekula 

 

Fogalmi szint molekula fogalma, jelölése; kötő és nemkötő elektron-

pár. 

 

 

A kovalens kötés 

 

Fogalmi szint 

 
- és -kötés, egyszeres és többszörös kötés, kovalens 

vegyérték, kötési energia fogalma, mértékegysége, kö-

téspolaritás fogalma, datív kötés fogalma, delokalizált 

-kötés. 

kötéstávolság fogalma. 

 Értse, értel-

mezze 

 

a - és a -kötés szimmetriáját, az egyszeres és a több-

szörös kötés jellemzőit, a delokalizált -kötést a benzol 

molekulája alapján. 

a -kötés kialakulásának feltételeit, a kötéshossz össze-

függéseit.  

 

 Tudja  

 

ábrázolni a kötő és nemkötő elektronpárokat a moleku-

lákban,  

megállapítani a vegyértéket a molekulákban, 

megállapítani a kötéspolaritást az EN értékek alapján. 

 

A molekulák tér-

szerkezete 

Fogalmi szint elektronpár-taszítási elmélet, központi atom, ligandum, 

kötésszög, a molekula polaritása. 

 

 Értelmezze 

 

egyszerű molekulák téralkatát (pl. H2O, NH3, CO2, SO2, 

SO3, CH4, CCl4, CH2O stb.),  

a molekula polaritását befolyásoló tényezőket (téralkat 

és kötéspolaritás). 

a molekula alakját meghatározó tényezőket:  

a ligandumok száma,  

– a központi atomhoz tartozó nemkötő elektronpárok 

száma. 

 Tudja 

 

megállapítani a kötésszöget a szabályos molekulákban,  

megállapítani a molekulák polaritását. 

megállapítani a molekulák téralkatát,  

megállapítani adott képletű molekula polaritását. 
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Összetett ionok Fogalmi szint összetett ion fogalma. komplex ion fogalma. 

 Értse 

 

összetett ionok képződésének lehetőségeit:  

a NH4
+ és a H3O+ szerkezetét, téral-

katát, 

b) az oxosavakból levezethető összetett ionok (karbo-

nát, hidrogén-karbonát, nitrát, foszfát, szulfát) származ-

tatását és összegképletét. 

komplex ion képződését a réz(II)ion akva- és ammin-

komplexének példáján. 

 Tudja 

 

 megállapítani az összetett ionok szerkezetét (értelmezés 

delokalizált elektronokkal), téralkatukat,  

alkalmazni a komplex ionok, a központi ion és a ligan-

dumok töltése közti összefüggést megadott példák ese-

tében. 
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1.4. Anyagi hal-

mazok 

   

Anyagi halmaz Fogalmi szint anyagi halmaz fogalma, elem, vegyület, keverék, kom-

ponens, fázis. 

 

 Tudja 

 

besorolni az anyagi rendszereket, csoportosítani a kom-

ponensek száma, illetve a komponensek anyagi minő-

sége (elem, vegyület) szerint. 

besorolni az anyagi rendszereket, csoportosítani a fázi-

sok száma, illetve homogenitás szerint. 

Állapotjelzők 

 

Fogalmi szint jelük, SI mértékegységük, standard nyomás és 25 °C 

(„standardállapot”). 

standard nyomás és 0 °C. 
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Halmazállapo-

tok, halmazálla-

pot-változások 

Fogalmi szint gázhalmazállapot, Avogadro törvénye, folyadék hal-

mazállapot, szilárd halmazállapot, amorf és kristályos 

állapot, halmazállapot-változások. 

a folyadékok további általános jellemzői (felületi fe-

szültség, viszkozitás). 

Értse, értel-

mezze 

 

a gázhalmazállapot általános jellemzőit ideális gázokra 

(kölcsönhatás, diffúzió, összenyomhatóság),  

az Avogadro-törvényt, a folyadékok általános jellemzőit 

(kölcsönhatás, diffúzió, alak és összenyomhatatlanság), 

az amorf és a kristályos állapot jellemzőit, az olvadás-

pont és a rácstípus közti kapcsolatot, 

a másodrendű erők és a molekulatömeg szerepét a mo-

lekularácsos anyagok forráspontjának alakításában. 

 

Tudja 

 

adatok elemzésével értelmezni a forráspont és a mole-

kulák közötti kötőerők kapcsolatát.  

 

egyszerű kísérletek értelmezését (a felületi feszültség-

gel, a viszkozitással és a diffúzióval kapcsolatban);   

forráspontviszonyok becslésével értelmezni a forráspont 

és a molekulák közötti kötőerők kapcsolatát. 
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1.4.1. Egykom-

ponensű anyagi 

rendszerek 

   

1.4.1.1. Kristály-

rácsok 

 

Fogalmi szint rácsenergia. elemi cella, koordinációs szám.  

Tudja beso-

rolni 

az elemeket és vegyületeket a megfelelő rácstípusba.  

Ionrácsos kristá-

lyok 

 

Fogalmi szint a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.  

Értse, értel-

mezze 

az ionrácsos anyagok fizikai jellemzőit.  

 

 

– Atomrácsos 

kristályok 

Fogalmi szint a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.  

 Értse, értel-

mezze 

a gyémánt rácsának szerkezetét, az atomrácsos anyagok 

jellemzőit. 

a SiO2 rácsának szerkezetét.  

 

– Fémrácsos 

kristályok 

Fogalmi szint a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.  

Értse, értel-

mezze 

a fémrácsos anyagok jellemzőit.  

 

 

 Tudja értel-

mezni 

 a fémek fizikai tulajdonságait a megadott fizikai adatok 

alapján. 
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– Molekulará-

csos kristályok 

Fogalmi szint a rácspontokon lévő részecskék, rácsösszetartó erő.  

Értse, értel-

mezze 

a molekularácsos anyagok jellemzőit.  

Tudja értel-

mezni 

 

 a másodlagos kötőerők típusa, az olvadás- és forráspon-

tok közti kapcsolatot adatok összehasonlítása alapján. 
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1.4.1.2. Átmenet 

a kötés- és rácstí-

pusok között 

 

Értelmezze 

 

a grafit szerkezetét és fizikai tulajdonságait.  

 

a kovalens és az ionkötés közti átmenetet megadott 

példa- 

vegyületek tulajdonságai alapján. 

1.4.2. Többkom-

ponensű rendsze-

rek 

   

1.4.2.1. Csopor-

tosítás 

Fogalmi szint homogén, heterogén és kolloid rendszer. 

 

 

 Értse 

 

a többkomponensű rendszerek jellemzőit (a diszpergált 

részecske mérete). 

 

1.4.2.2. Diszperz 

rendszerek 

 

Fogalmi szint a diszperz rendszerek fajtái a komponensek halmazálla-

pota szerint (köd, füst, hab, emulzió, szuszpenzió). 

 

 Tudjon értel-

mezni 

Tudja beso-

rolni 

egyszerű kísérleteket.  

a kísérletek során képződő diszperz rendszereket a meg-

felelő típusba. 

 

1.4.2.3. Kolloid 

rendszerek 

 

Fogalmi szint 

 

a vizes alapú kolloidok fajtái (asszociációs és makromo-

lekulás kolloid), Zsigmondy Richárd, a vizes alapú kol-

loidok csoportosítása a részecskék között fellépő köl-

csönhatás alapján: szolok és gélek, adszorpció és de-

szorpció, fajlagos felület. 

 

 Értse, értel-

mezze 

 

 a vizes alapú kolloidok szerkezetét a szappanoldat és a 

fehérjeoldat szerkezete alapján; a szol és a gél állapot 

jellemzőit. 

 Tudjon 

Tudja 

példákat mondani kolloid rendszerekre a hétköznapi 

életből. 

 

értelmezni a szol–gél átalakulást a hétköznapi életből 

vett példák alapján.  

1.4.2.4. Homo-

gén rendszerek 

Fogalmi szint elegy, oldat. 

 

 

 Értse 

 

 a gázelegyek és a folyadékelegyek tulajdonságai közti 

eltéréseket (térfogati kontrakció). 
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– Oldatok Fogalmi szint 

 

oldószer és oldott anyag, oldhatóság fogalma, telített ol-

dat fogalma, az oldhatóság hőmérsékletfüggése, 

gázok oldhatóságának hőmérsékletfüggése, anyagok 

exoterm és endoterm oldódása. 

túltelített oldat, oldáshő fogalma. 

 Értelmezze 

 

az oldhatóság kapcsolatát az anyagi minőséggel,  

ionkristályok oldódásának mechanizmusát, 

az exoterm és az endoterm oldódás tapasztalatait. 

a molekuláris anyagok oldódását; az oldhatóság hőmér-

sékletfüggésének felhasználását az anyagok átkristályo-

sítással történő tisztítására; az oldáshő kapcsolatát a 

rácsenergiával és a hidratációs energiával. 

 Tudja 

 

Tudjon 

 

Tudja 

alkalmazni a „hasonló hasonlót old” elvet,  

jelölni az ionvegyületek oldódását egyenlettel. 

elemezni az oldhatósági grafikonokat, 

használni oldhatósági táblázatokat. 

 

 

oldhatósági grafikonokat készíteni. 

 

megállapítani az oldáshő exoterm, illetve endoterm jel-

legét a rácsenergia és a hidratációs energia ismeretében. 

Egyéb Tudja hasz-

nálni 

az anyagszerkezetről tanultakat a mindennapi jelensé-

gek, információk értelmezésében. 
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1.5. Kémiai át-

alakulások 

   

Kémiai reakció Fogalmi szint kémiai reakció fogalma, aktiválási energia.  

 Értse 

 

a kémiai reakciók létrejöttének feltételeit (ütközés, hatá-

sos ütközés). 

 

 Tudja jelölni az aktiválási energiát az energiadiagramon.  

Képlet Fogalmi szint összegképlet fogalma és fajtái (tapasztalati és molekula-

képlet), szerkezeti képlet fogalma és fajtái (elektronkép-

let, konstitúciós képlet stb.). 

 

 Tudja meg-

adni 

a tanult vegyületek tapasztalati képletét, illetve moleku-

laképletét. 
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Kémiai egyenlet 

 

Fogalmi szint sztöchiometriai egyenlet, tömegmegmaradás törvénye, 

ionegyenlet, töltésmegmaradás elve. 

 

 

 Értse, értel-

mezze 

 

a kémiai egyenlet minőségi és mennyiségi jelentéseit,  

az egyszerű sztöchiometriai egyenletek írásának alapel-

veit, az egyszerű ionegyenletek írásának alapelveit. 

 

 Tudja az egyszerű sztöchiometriai egyenletek rendezését. felírni a vizes oldatban lezajló reakciók ionegyenleteit. 

1.5.1. Termoké-

mia 

   

1.5.1.1. A folya-

matok energiavi-

szonyai 

Fogalmi szint endoterm és exoterm folyamat, energiadiagram.  

Értse 

 

a halmazállapot-változást, az oldódást és a kémiai reak-

ciókat kísérő energiaváltozások exoterm vagy endoterm 

jellegét. 

 

 Tudja ábrá-

zolni 

energiadiagramon a folyamatok energiaviszonyait.  



 286 

1.5.1.2. Reak-

cióhő 

 

Fogalmi szint reakcióhő fogalma, jelölése (rH), mértékegysége, elő-

jele; képződéshő fogalma, jelölése, mértékegysége; 

Hess tétele. 

 

 Értse 

 

a reakcióhő kiszámításának módját a képződéshő-ada-

tok alapján.  

a Hess-tétel érvényességének magyarázatát (energia-

megmaradás) és alkalmazásának lehetőségeit. 

 Tudja  ábrázolni a reakcióhőt energiadiagramon.  

 

felírni adott képződéshőhöz tartozó reakció egyenletét, 

meghatározni a reakcióhő (képződéshő) értékét ener-

giadiagramon, más energiaértékek alapján. 
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1.5.2. Reakcióki-

netika 

   

1.5.2.1. Reakció-

sebesség 

 

Fogalmi szint 

 

a reakciók csoportosítása sebességük szerint,  

a koncentráció változtatásának hatása a reakciósebes-

ségre (homogén reakció esetében), 

a hőmérséklet-változtatás hatása a reakciósebességre. 

 

 Értelmezze 

 

 a reakciósebesség koncentrációfüggését megadott se-

bességi egyenlet alapján,  

a hőmérséklet reakciósebességre gyakorolt hatását.  

 Tudja ele-

mezni 

a reakciósebességgel és a katalízissel kapcsolatos egy-

szerű kísérleteket.  

 

1.5.2.2. Katalízis Fogalmi szint katalizátor fogalma.  

 Értelmezze a katalizátor hatását.  

 Tudja ábrá-

zolni 

a reakció energiaviszonyait katalizátor nélkül és katali-

zátor alkalmazása esetén. 
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1.5.3. Egyensúly    

1.5.3.1. Megfor-

dítható reakciók 

Értse a megfordítható folyamat lényegét.  

1.5.3.2. Egyen-

súly 

 

Fogalmi szint 

 

dinamikus egyensúly, kiindulási és egyensúlyi koncent-

ráció, a kémiai egyensúly törvénye (a tömeghatás törvé-

nye), az egyensúlyi állandó (Kc), kémiai egyensúlyok, a 

legkisebb kényszer elve (Le Chatelier-elv). 

 

 Értelmezze 

 

a dinamikus egyensúly kialakulását,  az egyensúlyi ál-

landó és a sztöchiometriai egyenlet, valamint az egyen-

súlyi koncentrációk kapcsolatát, az egyensúly megzava-

rásának lehetőségeit (c, p, T), a legkisebb kényszer elvét 

a  

N2 + 3 H2  2 NH3 

és a H2(g) + I2(g) 2 HI(g) reakción, 

a katalizátor és az egyensúlyi folyamatok kapcsolatát. 

 

 Tudja 

 

felírni a tömeghatás törvényét az egyensúlyi folyamatra 

megadott reakcióegyenlet alapján. 

értelmezni a legkisebb kényszer elvét megadott reak-

ciók esetében.  
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1.5.4. A kémiai 

reakciók típusai 

   

1.5.4.1. Sav–bá-

zis reakciók 

 

Fogalmi szint sav és bázis fogalma Arrhenius szerint, értékűség,  

Brönsted-sav, Brönsted-bázis, amfotéria, sav- és bázis-

erősség. 

savállandó és bázisállandó (Ks, Kb), disszociációfok. 

 Értse, értel-

mezze 

 

a Brönsted-féle sav–bázis párokat, a víz amfotériáját, 

kvalitatíve a sav- és báziserősséget. 

Ks és Kb kapcsolatát az egyensúlyi koncentrációkkal;  

a sav- és báziserősség, valamint a Ks és Kb kapcsolatát. 

 Tudja felis-

merni 

 

 

 

Tudja értel-

mezni 

a Brönsted-féle sav–bázis párokat a tanult egyértékű sa-

vak, illetve bázisok, valamint az NH4
+, a CO3

2– és a víz 

reakciójában.  

 

a Brönsted-féle sav–bázis párokat többértékű savak és a 

víz reakciójában,  

a Brönsted-féle sav–bázis párokat egyéb (pl. CO3
2– + 

H3O+) reakciókban, 

az amfotériát megadott egyensúlyi folyamatok alapján, 

a nemvizes közegben végbemenő sav–bázis reakciókat 

megadott példák alapján. 
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– A vizes olda-

tok kémhatása 

Fogalmi szint a víz autoprotolízise, a pH definíciója, a vízionszorzat 

és értéke, savas, lúgos és semleges kémhatás. 

 

 

 Értelmezze 

 

az autoprotolízis egyenletét, kvalitatíve a savas, lúgos és 

semleges kémhatást, kvalitatíve a pH-t (25 °C-ra vonat-

koztatva), a sav- és lúgoldatok kerek egész számú pH-

értékének kapcsolatát az oldat oxónium-, illetve hidr-

oxidion-koncentrációjával. 

a vízionszorzatot (levezetéssel együtt).  

 

 Tudja 

 

megállapítani adott oldat kémhatását (savasság, lúgos-

ság, annak mértéke), összehasonlítani oldatok kémhatá-

sát a pH értékük alapján, megbecsülni a sav- és lúgoldat 

hígításakor, töményítésekor bekövetkező pH-változás 

irányát. 

értelmezni a sav, illetőleg bázis vízbe kerülésekor leját-

szódó egyensúlyeltolódást,  

megbecsülni az erős és gyenge savból, illetve bázisból 

készült, azonos koncentrációjú oldatok pH-viszonyát. 

– Sav–bázis indi-

kátorok 

Fogalmi szint univerzál indikátor és pH-papír, fenolftalein, lakmusz. metilnarancs. 

 Tudjon értel-

mezni 

 

Tudja meg-

adni 

egyszerű kémcsőkísérleteket a kémhatás vizsgálatával 

kapcsolatban (univerzál indikátor és pH papír használa-

tával).  

a tanult indikátorok várható színét a különböző kémha-

tású oldatokban. 
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– Közömbösítés Fogalmi szint  semlegesítés. 

Értse 

 

a közömbösítés lényegét ionegyenlettel, a fém-oxidok 

és savoldatok reakcióit, a nemfém-oxidok és lúgoldatok 

reak- 

cióit. 

a közömbösítés és a semlegesítés közti kapcsolatot,  

a sav–bázis titrálás elvi alapjait. 

Tudjon je-

lölni 

lúg- és savoldatok, fém-oxidok és savoldatok, nemfém-

oxidok és lúgoldatok közötti reakciót sztöchiometriai 

egyenlettel. 

 

– Sók hidrolízise Értelmezze a hidrolízist az NH4Cl és a Na2CO3 példáján.  

 Tudja 

 

 megállapítani a sók hidrolízisét, megadni vizes oldatuk 

kémhatását; jelölni a folyamatot ionegyenlettel. 
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1.5.4.2. Elekt-

ronátmenettel 

járó reakciók 

Fogalmi szint oxidáció és redukció fogalma, oxidáló- és redukálószer 

fogalma, oxidációs szám fogalma. 

 

Értelmezze 

 

Értse 

az oxidációt és a redukciót, valamint az oxidálószer és 

redukálószer fogalmát konkrét példa alapján. 

az oxidációs szám kiszámításának szabályait. 

 

 

az oxidációs szám alapján történő egyenletrendezés el-

veit.  

Tudja 

 

 

 

 

 

 

Tudjon ele-

mezni 

értelmezni az oxidációt és redukciót, valamint az oxi-

dáló- és redukálószer fogalmát tanult vagy megadott 

szervetlen kémiai reakciókban,  

kiszámítani az oxidációs számokat molekulákban, ösz-

szetett ionokban, megállapítani az oxidáció és redukció 

folyamatát, valamint az oxidálószert és redukálószert 

oxidációsszám-változás alapján. 

egyszerű kísérleteket a redoxireakciókkal kapcsolatban. 

rendezni oxidációs számok alapján a redoxi egyenlete-

ket. 
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1.5.4.3. Egyéb, 

vizes oldatban 

végbemenő ké-

miai reakciók 

Fogalmi szint csapadék, gázfejlődés. komplexképződés. 

Értelmezze 

 

a csapadékképződési reakciókat és a gázfejlődési reak-

ciókat konkrét példán. 

ionegyenlettel a csapadékképződési reakciókat,  

a komplexképződési reakciókat konkrét példán, 

ionegyenlettel a gázfejlődési reakciókat. 

 Tudja felírni 

 

 

 

 

Tudjon ele-

mezni 

a csapadékképződési és a gázfejlődéssel járó reakciók 

sztöchiometrai egyenleteit. 

 

 

 

vizes oldatban lezajló különböző kémiai reakciókkal 

kapcsolatos egyszerű kísérleteket. 

a csapadékképződési reakciók ionegyenletét a tanult 

vagy megadott csapadékok esetében, a komplexképző-

dési reak- 

ciók sztöchiometrai és ionegyenletét a tanult, illetve 

megadott képletű komplexek esetében, 

gázfejlődéssel járó reakciók ionegyenletét. 

 

1.5.4.4. Egyéb 

reakciók 

Fogalmi szint egyesülés, bomlás, disszociáció.  

 Tudja beso-

rolni 

a tanult kémiai reakciókat a megfelelő reakciótípusba.  
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1.5.5. Elektroké-

mia 
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1.5.5.1. Galván-

elem 

 

Fogalmi szint 

 

a galváncella felépítése, elektród, anód és katód,  

elektromotoros erő fogalma, jele, mértékegysége, 

standardpotenciál, jele, mértékegysége, a standard hid-

rogénelektród, jelölése, standard fémelektród, jelölése. 

standardpotenciál fogalma, elektródpotenciál. 
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 Jelölje 

Értelmezze 

és jelölje 

 

Értse 

a Daniell-elemet.  

 

az anódon és a katódon lejátszódó folyamatokat a Dani-

ell-elemben. 

az elektromotoros erő és a standardpotenciálok kapcso-

latát, a standard fémelektród felépítését, a galvánelemek 

környezetvédelmi vonatkozásait. 

 

 

 

 

a standard hidrogénelektród felépítését. 

 Tudja jelölni 

 

egyszerű galvánelem felépítését, a pólusok és az elekt-

ródfolyamatok kémiai egyenletének, illetve a folyamat 

bruttó egyenletének felírásával.  

 

 Tudjon értel-

mezni 

 egyszerű kísérleteket a galvánelemekkel kapcsolatban. 

 Tudja meg-

becsülni 

a redoxireakciók irányát a standardpotenciálok összeha-

sonlítása alapján. 
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1.5.5.2. Elektro-

lízis 

Fogalmi szint elektrolízis fogalma, pólusok az elektrolizáló cellában, 

olvadékelektrolízis, vizes oldat elektrolízise. 

 

 Értse 

 

az elektrolizáló cella felépítését, az anód- és katódfolya-

matot az elektrolizáló cellában, az indifferens elektró-

dok között végbemenő (kis feszültséggel történő) elekt-

rolízis folyamatait a sósav, illetve az általa választott vi-

zes oldat elektrolízise esetében. 

az indifferens elektródok között végbemenő (kis fe-

szültséggel történő) elektrolízis folyamatait a kénsav-, a 

NaCl-, a NaOH-, a Na2SO4-, a ZnI2-, és a CuSO4-oldat 

esetében, valamint az ebből kikövetkeztethető esetek-

ben; a NaCl-oldat Hg-katódos elektrolízisének folyama-

tait. 

 Tudja jelölni 

 

egyenlettel az elektrolízis anód- és katódfolyamatát 

megadott végtermékek esetében.  

 

 

 Tudja megál-

lapítani 

 az oldatban bekövetkező változásokat  (töményedés, hí-

gulás, kémhatásváltozás stb.). 

1.5.5.3. Az elekt-

rolízis mennyi-

ségi viszonyai 

Fogalmi szint 

 

Faraday I. és II. törvénye. 

 

 

Értelmezze az elektrolízis mennyiségi törvényeit.  

1.5.5.4. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a kémiai reakciókról tanultakat a mindennapi jelensé-

gek, információk értelmezésében. 

 

 

2. Szervetlen kémia 
 

TÉMÁK 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

2.1. Hidrogén    

Anyagszerkezet Fogalmi szint izotópjai: hidrogén (H), deutérium (D), trícium (T).  

 Értse a hidrogénatom elektronszerkezetét, a hidrogén mole-

kula-szerkezetét, polaritását, rácstípusát. 

 

Tulajdonságok Fogalmi szint szín, halmazállapot, oldhatóság, sűrűség.  

Értse 

 

az op. és fp. anyagszerkezeti magyarázatát,  

a hidrogéngáz levegőhöz viszonyított sűrűségét. 

a nagy diffúziósebességét,  

a diffúziósebességgel kapcsolatos (mázatlan agyaghen-

geres) kísérletet. 

 Értse 

 

a reakcióképességének magyarázatát, reakcióit nemfé-

mekkel, fém-oxidokkal, 

a durranógáz-reakció végrehajtásának módját és annak 

gyakorlati jelentőségét. 

a reakcióit fémekkel. 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kísérleteket a hidrogén sajátságaival kapcso-

latban. 
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Előfordulás, elő-

állítás, felhaszná-

lás 

Fogalmi szint laboratóriumi előállítás (cink + sósav)  

Tudja értel-

mezni 

az előfordulásával, ipari előállításával, felhasználásával 

kapcsolatos információkat. 

 

Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a hidrogénről tanultakat a mindennapi jelenségek, infor-

mációk értelmezésében. 

 

2.2. Nemesgázok    

Anyagszerkezet Értse a nemesgázok vegyérték-elektronszerkezetét. a nemesgázok rácstípusát. 

Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot.  

 Értse reakciókészségüket.  

Egyéb Tudja értel-

mezni 

az előfordulásukkal, ipari előállításukkal, felhasználá-

sukkal kapcsolatos információkat. 

 

 Tudja hasz-

nálni 

a nemesgázokról tanultakat a mindennapi jelenségek, 

információk értelmezésében. 
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2.3. Halogénele-

mek és vegyüle-

teik 

   

2.3.1. Halo-

génelemek  

   

Anyagszerkezet 

 

Értse 

 

a klór vegyértékelektron-szerkezetét, molekulaszerkeze-

tét, polaritását, rácstípusát. 

a vegyértékhéjuk szerkezetét, molekulaszerkezetüket, 

polaritásukat, rácstípusukat. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint a klór színe, szaga, halmazállapota, oldhatósága vízben 

és egyéb oldószerekben. 

szín, szag, halmazállapot, oldhatóság vízben és egyéb 

oldószerekben, jódtinktúra, Lugol-oldat (KI-os jódol-

dat). 

 Értse 

 

 az op. és a fp., illetve  a szín változásának anyagszerke-

zeti magyarázatát a csoportban. 

 Fogalmi szint a klór reakciója vízzel (Semmelweis Ignác), oxidáló ha-

tása. 

reakciójuk vízzel, lúgoldattal, oxidáló hatásuk. 

 Értelmezze 

 

a klór reakcióját fémekkel, hidrogénnel, a halogének 

reak- 

cióját más halogenidekkel (a standardpotenciálok alap-

ján). 

a reakcióikat fémekkel, a reakciójukat hidrogénnel, 

a reakcióikat más halogenidekkel, 

a kémiai reakcióikat az oxidációsszám-változás alapján. 

 Tudjon értel-

mezni 

Tudja meg-

adni 

egyszerű kémcsőkísérleteket a leírt tapasztalatok alap-

ján. 

 

a kísérletek várható tapasztalatait és azok magyarázatát. 
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– Előállítás Fogalmi szint a klór laboratóriumi előállítása sósavból. ipari: elektrolízissel. 

 Értse  a sósav és a kálium-permanganát reakciójának egyenle-

tét. 
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– Felhasználás, 

előfordulás 

Tudja szem-

léltetni 

a klór sokoldalú felhasználását a tanult tulajdonságok 

alapján  

a halogének sokoldalú felhasználását a tanult tulajdon-

ságok alapján  

 Tudja értel-

mezni 

a klór előfordulásával, felhasználásával kapcsolatos in-

formációkat. 

a halogének előfordulásával, felhasználásával kapcsola-

tos információkat. 

– Élettani hatás Fogalmi szint mérgező hatás, a klór keletkezésének lehetőségei, ve-

szélyei a háztartásban. 

 

 Értse  a fertőtlenítő hatás magyarázatát. 

Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a halogénekről tanultakat a mindennapi jelenségek, in-

formációk értelmezésében. 

 

2.3.2. Halogén-

vegyületek 

   

– Csoportosítás Fogalmi szint kötéstípus szerint (ionos és kovalens).   

 Tudja 

 

csoportosítani a tanult kloridokat.  

 

csoportosítani a tanult halogenideket, felismerni az át-

meneti kötéstípusú halogenideket fizikai adataik alap-

ján. 

2.3.2.1. Hidro-

gén-halogenidek 

(HF, HCl, HBr, 

HI) 

   

– Anyagszerkezet Értse a HCl molekulaszerkezetét, polaritását. molekulaszerkezetüket, polaritásukat. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint a HCl színe, szaga, standard halmazállapota. szín, szag, fp-viszonyok. 

Értse  a forráspontviszonyok anyagszerkezeti magyarázatát. 

 Fogalmi szint sav–bázis jelleg, egyéb reakciók (fémek + sósav).  

Értse 

 

a HCl reakcióját vízzel, a sósav reakcióit. a saverősségük változását a csoportban, 

a hidrogén-halogenidek reakcióit,  

a HF hatását az üvegre. 

 Tudja 

 

értelmezni a hidrogén-kloriddal kapcsolatos egyszerű 

kémcsőkísérleteket.  

értelmezni a hidrogén-halogenidekkel kapcsolatos egy-

szerű kémcsőkísérleteket. 

– Előfordulás, 

előállítás, fel-

használás 

Tudja értel-

mezni 

a HCl előfordulásával, előállításával, felhasználásával, 

környezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos 

információkat. 

a hidrogén-halogenidek előfordulásával, előállításával, 

felhasználásával kapcsolatos információkat. 

2.3.2.2. Kősó 

(NaCl) 

   

– Halmazszerke-

zet 

Fogalmi szint a kősó rácstípusa.  

Értse  a kristályrács szerkezetét. 
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– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.  

Értse 

 

az op. és az oldhatóság halmazszerkezeti magyarázatát.  

– Előfordulás, 

felhasználás 

Tudja értel-

mezni 

az előfordulásával, előállításával, felhasználásával, kör-

nyezet- és egészségkárosító hatásával kapcsolatos infor-

mációkat. 

 

 

2.3.2.3. Ezüst-ha-

logenidek (AgCl, 

AgBr, AgI) 

   

– Tulajdonságok Fogalmi szint  szín, vízoldékonyság, fényérzékenység 

– Felhasználás Tudja értel-

mezni 

 a felhasználásukkal kapcsolatos információkat. 

2.3.2.4. Hypo 

(NaOCl-oldat) 

Fogalmi szint kémhatása;  oxidáló hatása, a háztartási alkalmazás ve-

szélyei – környezetvédelmi szempontok. 

 

 Értelmezze  a folyamatokat reakcióegyenlettel is. 

2.3.2.5. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a halogénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelensé-

gek, információk értelmezésében. 

 

 

2.4. Az oxigén-

csoport elemei 

és vegyületeik 

   

Az oxigéncsoport 

elemei (O, S, Se, 

Te) 

Fogalmi szint Müller Ferenc (tellur).  

Értse 

 

az oxigén és a kén elektronszerkezetét, a molekula-, il-

letve a halmazszerkezetüket. 

 

2.4.1 Oxigén    

– Anyagszerkezet Fogalmi szint allotrópia.  

 Értse az O2 szerkezetét.  
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– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, oxidáló ha-

tás, égés. 

 

 Tudja értel-

mezni 

 

az oxigén reakcióit a tanult fémekkel, nemfémekkel, 

szerves vegyületekkel; az oxigén reakcióival kapcsola-

tos egyszerű kísérleteket. 

 

– Előfordulás Fogalmi szint elemi állapotban (O2, O3), vegyületekben.  

Élettani szerep 

 

Értse 

 

az O2 jelentőségét (biológiai oxidáció), az ózon keletke-

zését és hatását a felső, illetve az alsó légrétegekben. 

 

– Előállítás, ke-

letkezés (O2)  

Fogalmi szint ipari és laboratóriumi (termikus bontás, fotoszintézis so-

rán, levegőből). 

 

– Felhasználás, 

előállítás 

Tudja értel-

mezni 

az előállításával, felhasználásával kapcsolatos informá-

ciókat. 

 

– Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a oxigénről tanultakat a mindennapi jelenségek, infor-

mációk értelmezésében. 

 

2.4.2. Oxigénve-

gyületek 

   

– Csoportosítás Fogalmi szint oxidok, hidroxidok, oxosavak és sóik. peroxidok. 
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2.4.2.1. Dihidro-

gén-peroxid 

(H2O2) 

   

– Anyagszerkezet Értse  molekulaszerkezetét, polaritását. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, redoxi saját-

ságok, fertőtlenítő szer (hajszőkítés) 

 Értse  a vízoldhatóság anyagszerkezeti okait, bomlását, redoxi 

sajátságait. 

 Tudja értel-

mezni 

 a felhasználásával, tulajdonságaival kapcsolatos infor-

mációkat. 

2.4.2.2. Oxidok    

– Csoportosítá-

suk 

Tudja  csoportosítani rácstípus szerinti a tanult oxidokat.  

Víz (H2O)    

– Anyagszerkezet Értse molekulaszerkezetét, alakját, polaritását.  

– Tulajdonságai Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, sűrűség és annak függése a 

hőmérséklettől. 

 

 Értse az olvadás- és forráspont anyagszerkezeti magyarázatát.  



 305 

 Fogalmi szint amfotéria.  

Értelmezze autoprotolízisét.  

 Tudja a reakcióit savakkal, bázisokkal.  

– Természetes vi-

zek 

Fogalmi szint édes- és tengervíz, csapadékok (hó, esővíz).  

Értse 

 

a természetes vizek tisztaságát – a környezetvédelmi 

szempontokat (mérgek, eutrofizáció), a karsztjelensége-

ket, a savas esők kialakulását. 

 

– Vízkeménység Fogalmi szint állandó és változó keménység.  

 Értse 

 

a vízkeménység okát, a vízlágyítási eljárásokat (forra-

lás, csapadékképzés, ioncsere). 

a vízlágyítási eljárásokat leíró reakcióegyenleteket.  

 

– Élettani szerep Fogalmi szint oldószer, reakcióközeg, reakciópartner, szerepe a hő-

háztartásban. 

 

Fontosabb fém-

oxidok 

 

Fogalmi szint a kalcium-oxid (égetett mész), a magnézium-oxid színe, 

halmazállapota, rácstípusa, vízoldékonysága, reakció 

vízzel, fontosabb felhasználása. 

az alumínium-oxid, réz(I)-oxid, a réz(II)-oxid és a 

vas(III)-oxid halmazállapota, vízoldékonysága, fonto-

sabb felhasználása. 

 Tudja felírni reakciójukat savakkal. felírni reakciójukat savakkal. 

2.4.2.3. Hidroxi-

dok 

   

Fontosabb fém-

hidroxidok 

 

Fogalmi szint 

 

a nátrium-hidroxid (lúgkő, marónátron), a kalcium-hidr-

oxid (oltott mész) színe, halmazállapota, rácstípusa, elő-

állítása, fontosabb felhasználása, maró hatása. 

az alumínium-hidroxid színe, halmazállapota, fontosabb 

felhasználása. 

 Értse a kölcsönhatásukat vízzel, a folyamatok energiaviszo-

nyait. 

 

 Tudja felírni a reakciójukat savakkal. felírni a reakcióját savakkal és lúgoldatokal. 

 Fogalmi szint  a kálium-hidroxid, a réz(II)-hidroxid, a vas(II)-hidroxid, 

a vas(III)-hidroxid színe, halmazállapota, vízoldható-

sága. 

Egyéb Tudja hasz-

nálni 

az oxigénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelensé-

gek, információk értelmezésében. 

 

2.4.3. Kén    

– Anyagszerkezet Fogalmi szint a kén molekulaszerkezete.  

 Értse a kénatom elektronszerkezetét, a kénnél előforduló al-

lotrópiát. 

 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, halmazállapot, oldhatóság.  

 Értse 

 

 a kén melegítése közben bekövetkező szerkezeti válto-

zásokat (az olvadék viszkozitása, amorf kén). 
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 Értse a reakcióját oxigénnel, fémekkel.  

 Tudja értel-

mezni 

a kénnel kapcsolatos egyszerű kísérleteket.  

– Egyéb Tudja értel-

mezni 

az előfordulásával, előállításával, felhasználásával kap-

csolatos információkat. 

 

 Tudja hasz-

nálni 

a kénről tanultakat a mindennapi jelenségek, informá-

ciók értelmezésében. 

 

2.4.4. A kén ve-

gyületei 

   

2.4.4.1. Dihidro-

gén-szulfid, kén-

hidrogén (H2S) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse  molekulaszerkezetét, polaritását. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  szín, szag, halmazállapot, vízoldhatóság. 

 Értse 

 

 

 

a reakcióját vízzel, a tökéletes és nem tökéletes égését, a 

reakcióját kén-dioxiddal, Fe2+-, Pb2+- és Ag+-ionnal. 

 Tudja értel-

mezni 

 a kén-hidrogénnel kapcsolatos egyszerű kísérleteket. 

– Élettani hatása Fogalmi szint  mérgező hatása. 

– Előfordulás, 

elő- 

állítás, felhaszná-

lás 

Tudja értel-

mezni 

 az előfordulásával, ipari előállításával, felhasználásával 

kapcsolatos információkat. 

– Sói Fogalmi szint  szulfidok. 

2.4.4.2. Kén-di-

oxid (SO2) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse molekulaszerkezetét, polaritását.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.  

Értelmezze  a forráspont és az oldhatóság anyagszerkezeti magyará-

zatát. 
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 Fogalmi szint  redukáló és oxidáló hatása. 

Értelmezze 

 

a reakcióját vízzel, a további oxidációját, a környezet-

szennyező hatását. 

a további oxidációja során kialakuló egyensúlyt. 

– Előállítás Fogalmi szint kénből. piritből, szulfitokból. 

 Tudja az előállítás reakcióegyenletét. az előállítás reakcióegyenleteit. 

– Felhasználás Fogalmi szint kénsavgyártás, konzerválás.  

– Környezet-

szennyező hatás 

Értse a savas esők kialakulását és hatását.  

2.4.4.3. Kén-tri-

oxid (SO3) 

Értse a felhasználásával kapcsolatos tulajdonságokat, reakció-

ját vízzel. 

 

2.4.4.4. Kénessav 

(H2SO3) és sói 

   

– Tulajdonságok Fogalmi szint  sav–bázis jelleg, redukáló hatás, szulfitok 

 Tudja értel-

mezni 

 a vizes oldatban lejátszódó folyamatokat. 
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2.4.4.5. Kénsav 

(H2SO4) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse a molekulaszerkezetét, polaritását.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, halmazállapot, sűrűség, higroszkóposság, elegye-

dés vízzel, az elegyítés szabályai. 

 

 Értse 

Értelmezze 

 a fp. anyagszerkezeti magyarázatát, az elegyítés közben 

bekövetkező változásokat. 

 Fogalmi szint sav–bázis jelleg, redoxi sajátság, roncsoló hatás, vízel-

vonó hatás. 

 

 Értse a reakcióját vízzel, híg oldatának reakcióját fémekkel, 

bázisokkal, tömény oldatának reakcióját fémekkel, ill. a 

fémekre gyakorolt passzíváló hatását, a szerves vegyü-

letekre gyakorolt elszenesítő hatását 

 

 Tudja értel-

mezni 

a különböző típusú reakciókkal kapcsolatos kísérleteket.  

– Ipari előállítás Értse a kénsavgyártás lépéseit.  

– Felhasználás Fogalmi szint akkumulátor, vízelvonószer, roncsolószer, oxidálószer, 

ipari alapanyag, gyógyszer- és mosószergyártás. 

 

 Tudja szem-

léltetni 

 a kénsav sokoldalú felhasználását a tanult példák alap-

ján. 

– Egyéb Értse a kénsav kezelésével kapcsolatos balesetvédelmi előírá-

sokat. 

 

– Sói Fogalmi szint szulfátok. hidrogén-szulfátok. 

– Fontosabb 

szulfátok 

Fogalmi szint a gipsz a rézgálic és a keserűsó képlete, színe, halmazál-

lapota, vízoldhatósága, főbb felhasználása. 

 

2.4.4.6. Nátrium-

tioszulfát (fi-

xírsó, Na2S2O3) 

Fogalmi szint  felhasználása a fényképészetben, a komplexképző saját-

sága. 

2.4.4.7. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

az kénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelensé-

gek, információk értelmezésében. 

 

 

2.5. A nitrogén-

csoport elemei 

és vegyületeik 

   

2.5.1. Nitrogén    

– Anyagszerkezet Értse a nitrogénatom elektronszerkezetét, a nitrogén moleku-

laszerkezetét, polaritását, rácstípusát. 

 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság.  

 Fogalmi szint reakciókészség.  
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 Értse a reakciókészség molekulaszerkezeti okát, reakcióját 

hidrogénnel és oxigénnel. 

 

– Előfordulás, 

előállítás, fel-

használás 

Tudja értel-

mezni 

az előfordulásával, előállításával, felhasználásával kap-

csolatos információkat. 

 

– Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a nitrogénről tanultakat a mindennapi jelenségek, in-

formá- 

ciók értelmezésében. 
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2.5.2. Nitrogén- 

vegyületek 

   

2.5.2.1. Ammó-

nia (NH3) 

   

– Anyagszerkezet Értse a molekula szerkezetét, polaritását, az ammónia rácstí-

pusát. 

 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, cseppfolyósíthatóság, oldha-

tóság. 

 

 Értelmezze az op. és a fp., valamint a cseppfolyósíthatóság anyag-

szerkezeti magyarázatát, a szökőkút-kísérletet. 

 

 Tudja értel-

mezni 

az ammónia fizikai sajátságaival kapcsolatos egyszerű 

kísérleteket. 

 

 Fogalmi szint sav–bázis sajátsága. komplexképző sajátsága. 

 Értelmezze reakcióját vízzel, savakkal. a komplexképző sajátságát. 

– Előfordulás Fogalmi szint szerves anyagok bomlásterméke.  

– Előállítás Fogalmi szint ipari előállítása.  

 Értse az ipari ammóniaszintézis optimális körülményeit. a laboratóriumi előállítását ammóniumsókból. 

– Felhasználás Fogalmi szint hűtés, műtrágya, salétromsavgyártás.  

– Sói Fogalmi szint ammóniumsók, halmazállapot, vízoldékonyság, műtrá-

gya, sütőpor (szalalkáli). 

 

 Értse az ammóniumion szerkezetét, a sók rácstípusát.  

2.5.2.2. Nitrogén-

oxidok 

   

Nitrogén-mon-

oxid (NO) 

   

– Tulajdonságok, 

előállítása, élet-

tani hatás, 

Fogalmi szint  szín, halmazállapot, vízoldékonyság, környezetszeny-

nyező hatás 

Értse  a reakcióját oxigénnel, a laboratóriumi előállítását salét-

romsavból. 

Nitrogén-dioxid 

(NO2) 

   

– Tulajdonságok, 

élettani hatás 

Fogalmi szint szín, szag, sűrűség, halmazállapot, oldékonyság, mér-

gező, környezetszennyező hatás 

 

 Értse  reakcióját vízzel. 
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– Előállítás Fogalmi szint laboratóriumi előállítás.  

 Értelmezze  a laboratóriumi előállítás kísérletét. 

2.5.2.3. Salétro-

mossav (HNO2) 

   

– Sói Fogalmi szint  nitritek, a nitritek élettani hatása. 

2.5.2.4. Salét-

romsav (HNO3) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse  a molekula szerkezetét. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldékonyság.  

Értelmezze  a vízoldhatóság anyagszerkezeti okát. 

 Fogalmi szint sav–bázis jelleg, redoxi sajátság, bomlékonyság (fény-

érzékenység). 

 

 Értse a reakcióját vízzel, bázisokkal, 

a reakcióját fémekkel, ill. egyes fémekre gyakorolt 

passzíváló hatását. 

az oxidáló hatásának változását a töménységgel (reak-

cióegyenlettel is). 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kémcsőkísérleteket a sav-bázis- és a redoxi sa-

játságával kapcsolatban. 
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– Előállítás Fogalmi szint  ipari előállítás nitrogénből. 

 Értse  az ipari előállítás lépéseit. 

– Felhasználás Fogalmi szint választóvíz, a királyvíz alkotórésze, nitráló elegy, mű-

trágyagyártás, festékipar, robbanószeripar. 

 

– Sói Fogalmi szint nitrátok.  

 Értse  a nitrátion szerkezetét. 

– Fontosabb nit-

rátok 

Fogalmi szint az ammónium-nitrát színe, halmazállapota, rácstípusa, 

vízoldékonysága, fontosabb felhasználása, környezetvé-

delmi szempontok. 

a nátrium-nitrát (chilei salétrom), a kálium-nitrát, és az 

ezüst-nitrát (lápisz, pokolkő) színe, halmazállapota, 

rácstípusa, vízoldékonysága, fontosabb felhasználása, 

környezetvédelmi szempontok. 

 Értelmezze a pétisó összetételét. a lápisz gyógyászati felhasználását. 

2.5.2.5. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

az nitrogénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelen-

ségek, információk értelmezésében. 

 

2.5.3. Foszfor    

– Anyagszerke-

zet 

Fogalmi szint allotrópia.  

 Értse  az allotróp módosulatok közti különbség anyagszerke-

zeti magyarázatát. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint a módosulatok színe, halmazállapota, oldhatósága.  

 Értse  a halmazállapot és az oldhatóság halmazszerkezeti ma-

gyarázatát. 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kísérleteket.  

 Fogalmi szint gyúlékonyság.  

 Értelmezze reakcióját oxigénnel. a módosulatok gyúlékonyságbeli eltéréseit. 
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– Élettani hatás Fogalmi szint a módosulatok eltérő élettani hatása.  

 Értse  az eltérő élettani hatás anyagszerkezeti magyarázatát. 

– Felhasználás, 

előfordulás, elő-

állítás 

Fogalmi szint gyufa (Irinyi János).  

Tudja értel-

mezni 

 a felhasználásával, előfordulásával, előállításával kap-

csolatos információkat. 
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2.5.4. Foszforve-

gyületek 

   

2.5.4.1. Difosz-

for-pentaoxid 

(P2O5) 

   

– Tulajdonságok Fogalmi szint  szín, halmazállapot, higroszkóposság. 

 Értse  a reakcióját vízzel, a vízelvonó hatását. 

2.5.4.2. Foszfor-

sav (ortofoszfor-

sav, H3PO4) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse  a molekulaszerkezetét. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldékonyság.  

Értse  az op. és a vízoldékonyság anyagszerkezeti magyaráza-

tát. 

 Fogalmi szint sav–bázis jelleg, észterképzés.  

Értse a reakcióját vízzel. disszociációját három lépésben, reakcióját NaOH-dal, 

különböző anyagmennyiség-arányban. 

– Élettani hatás, 

felhasználás 

Tudja értel-

mezni 

az előfordulásával, biológiai jelentőségével, ipari előál-

lításával, felhasználásával kapcsolatos információkat. 

 

– Sói Fogalmi szint foszfátok. hidrogén- és dihidrogén-foszfátok. 

– Anyagszerke-

zet 

Értse  a foszfátion szerkezetét. 

2.5.4.3. A fosz-

forsav fontosabb 

sói   

– Szabályos sók 

Fogalmi szint 

 

a trinátrium-foszfát (trisó), a kalcium-foszfát (foszforit) 

színe, halmazállapota, vízoldékonysága, főbb felhaszná-

lása (vízlágyítás, műtrágyák, mosószerek),  

környezeti hatásuk (eutrofizáció). 

 

– Savanyú sók Fogalmi szint  a nátriummal és kalciummal alkotott savanyú sói, szí-

nük, halmazállapotuk, vízoldékonyságuk, főbb felhasz-

nálásuk, környezeti hatásuk. 

2.5.4.4. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a foszforról és a foszfor vegyületeiről tanultakat a min-

dennapi jelenségek, információk értelmezésében. 

 

 

2.6. A széncso-

port elemei és 

vegyületeik 

   

2.6.1. Szén    

– Előfordulás Fogalmi szint gyakoriság, allotrópia (grafit, gyémánt, fullerének),  

természetes (ásványi) és mesterséges szenek. 

 

 Értse a módosulatok halmazszerkezetét.  
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– Tulajdonságok Fogalmi szint a grafit és a gyémánt színe, halmazállapota, kemény-

sége, oldhatósága, elektromos vezetése. 

 

 Értelmezze anyagszerkezeti alapon a grafit és a gyémánt tulajdonsá-

gait. 

 

 Fogalmi szint redoxi sajátság.  

 Értse a szén reakcióját szén-dioxiddal, vízgőzzel, oxigénnel.  

 Tudja felírni a reakció egyenletét különböző fém-oxidokkal.  

– Felhasználás Fogalmi szint redukáló, ötvözőanyag, tüzelőanyag, írószer, vágó- és  

csiszolóanyag, elektród, szénkefe, ékszer. 

 

– Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a szénről tanultakat a mindennapi jelenségek, informá-

ciók értelmezésében. 

 

2.6.2. A szén ve-

gyületei 

   

2.6.2.1. Szén-

monoxid (CO) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse a molekulaszerkezetét. a polaritását. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, vízoldékonyság, redoxi saját-

ság. 

komplexképző sajátság. 

 Értse égését.  a vízoldékonyság anyagszerkezeti magyarázatát. 

 Tudja felírni szerepét a vasgyártásban. reakcióját különböző fém-oxidokkal,  

– Előfordulás Fogalmi szint képződés nem tökéletes égéskor.  
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– Élettani hatás Fogalmi szint mérgező hatás, teendők szén-monoxid-mérgezés esetén.  

 Értelmezze  a mérgező hatást. 

– Előállítás, fel-

használás 

Tudja értel-

mezni 

előállításával, felhasználásával kapcsolatos információ-

kat. 

 

 Értelmezze  a laboratóriumi előállítást (hangyasavból). 

2.6.2.2. Szén-di-

oxid (CO2) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse a molekulaszerkezetét, polaritását.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, sűrűség, vízoldékonyság, 

kondenzálhatóság (szárazjég). 

 

 Értse levegőhöz viszonyított sűrűségét. a forráspont és a kondenzálhatóság anyagszerkezeti ma-

gyarázatát. 

 Fogalmi szint éghetőség (nem éghető).  

 Értse a reakcióját vízzel (a vízoldékonyság magyarázatát), 

a reakcióját lúgoldatokkal, kimutatását meszes vízzel. 

 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kísérleteket.  

– Előfordulás, 

keletkezés 

Fogalmi szint légkör, biológiai és ipari folyamatok terméke.  

– Élettani és öko-

lógiai hatás 

Fogalmi szint a különböző koncentrációjú CO2 hatása az élő szerveze-

tekre. 

 

 Értse az üvegházhatást.  
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– Laboratóriumi 

előállítás 

Fogalmi szint mészkőből sósavval.  

Értse a laboratóriumi előállítás egyenleteit.  

– Felhasználása Fogalmi szint hűtés, üdítőitalok, tűzoltás.  

2.6.2.3. Szénsav 

(H2CO3) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse a molekulaszerkezetét. 

 

 

– Tulajdonságok Fogalmi szint sav–bázis jelleg.  

Értse bomlékonyságát, reakcióját vízzel. a kétlépéses disszociációját. 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kémcsőkísérleteket a szénsavval és sóival kap-

csolatban. 

 

– Sói Fogalmi szint karbonátok, hidrogén-karbonátok.  

– Fontosabb kar-

bonátok 

Fogalmi szint a nátrium-karbonát (szóda, sziksó), a kalcium-karbonát 

(mészkő, márvány), a magnézium-karbonát, a dolomit, 

színe, halmazállapota, vízoldhatósága, főbb felhaszná-

lása. 

 

 Értse a szóda reakcióit savakkal, a mészégetést, az égetett 

mész építőipari felhasználását. 

termikus bomlásukat. 
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– Fontosabb hid-

rogén-karboná-

tok 

Fogalmi szint a szódabikarbóna, a kalcium- és magnézium-hidrogén-

karbonát színe, halmazállapota, vízoldhatósága, főbb 

felhasználása, jelentősége. 

 

 Értse a cseppkő és a vízkő képződését. a szódabikarbóna lúgos hidrolízisét, termikus bomlását. 

 Tudja értel-

mezni 

a szénsav sóinak felhasználásával kapcsolatos informá-

ciókat. 

 

2.6.2.4. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a szénvegyületekről tanultakat a mindennapi jelenségek, 

információk értelmezésében. 

 

2.6.3. Szilícium    

– Anyagszerke-

zet 

Értse rácstípusát.  

– Tulajdonságai Fogalmi szint félvezető sajátsága.  

 Értse  a reakciókészségét, a reakcióját NaOH-dal. 

– Előfordulás Fogalmi szint gyakorisága, agyagásványok.  

– Felhasználás Fogalmi szint elektronika, ötvöző elem.  

– Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a szilíciumról tanultakat a mindennapi jelenségek, infor-

mációk értelmezésében. 

 

2.6.4. Szilícium-

vegyületek 

   

2.6.4.1. Szilí-

cium-dioxid 

(SiO2) 

   

– Halmazszerke-

zet 

Fogalmi szint a kvarc rácstípusa.  

Értse  a rácsszerkezetét. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint a kvarc sajátságai: UV-áteresztőképesség, hőtágulás.  

 Értse  az ömlesztést szódával (vízüveg-képződést), a reakció-

ját HF-dal. 

– Előfordulás Fogalmi szint drágakövek, homok.  

– Felhasználás Fogalmi szint üveggyártás, ékszerek, kvarcüveg, óragyártás.  
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– Az üveg Fogalmi szint összetétele, felhasználása.  

 Értse  a halmazszerkezetével összefüggő sajátságait (olvadás). 

2.6.4.2. Sziliko-

nok 

   

– Szerkezet Fogalmi szint  elemi összetétel. 

 Értse  a sziloxánkötést és kialakulását. 
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– Gyakorlati je-

lentőség 

Fogalmi szint  szilikonolaj, -zsír, -gumi. 

Értse  a tulajdonságaik anyagszerkezeti magyarázatát. 

2.6.4.3. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a szilíciumvegyületekről tanultakat a mindennapi jelen-

ségek, információk értelmezésében. 

 

 

2.7. Fémek    

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, hő- és elektromos vezetés, sűrűség (könnyű- és ne-

héz- 

fémek). 

 

 Értelmezze  a szín anyagszerkezeti okát. 

– Ötvözetek Fogalmi szint ötvözet fogalma.  

 Tudja értel-

mezni 

 az ötvözetek típusai, szerkezete és tulajdonságai közti 

összefüggéseket megadott információk alapján. 

– Előállítás Fogalmi szint elektrokémiai redukcióval, kémiai redukcióval (termit, 

szenes). 

hidrogénes redukcióval, termikus bontással. 

 Értse az alkalmazott előállítási mód, az anyagi minőség, a 

tisztaság és a gazdaságosság közti kapcsolatot. 

 

– Korrózió Fogalmi szint a korrózió fogalma, a korrózióvédelem fajtái (bevona-

tok, eloxálás, katódos fémvédelem). 

 

 Értelmezze a rozsdaképződés folyamatát. a helyi elem képződését, az aktív és a passzív védelmet 

(horganyzott és fehér bádog). 

 Tudjon ele-

mezni 

egyszerű kísérleteket a fémek korróziójával, illetve a 

korrózióvédelemmel kapcsolatban. 

 

2.7.1. Az s-mező 

fémei 

   

– Anyagszerke-

zet 

Fogalmi szint alkáli- és alkáliföldfémek, lángfestés.  

 Értelmezze a vegyértékelektron-szerkezetüket. a lángfestés anyagszerkezeti magyarázatát. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint sűrűség, halmazállapot, op., megmunkálhatóság.  

 Fogalmi szint redoxi sajátság (EN, standardpotenciál).  

 Értse a viselkedésüket levegőn (a tárolási körülményeket), 

reakcióikat a tanult nemfémekkel, oxigénnel, vízzel, a 

reakciók körülményeiben megmutatkozó különbségek 

okát. 

peroxid képződését. 

reakcióikat lúgoldatokkal. 

 Tudja értel-

mezni 

a lángfestéssel, a fizikai és kémiai sajátságaikkal kap-

csolatos egyszerű kísérleteket. 
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– Előfordulás Fogalmi szint vegyületekben (példákkal).  
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– Előállítás Fogalmi szint  olvadékelektrolízissel. 
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– Ionjaik Fogalmi szint ionjaik töltése, színe.  

 Értse  a szín és az elektronszerkezet kapcsolatát. 

– Élettani hatás Fogalmi szint K+, Na+, Mg2+, Ca2+ biológiai szerepe. Ba2+ és Sr2+ mérgező hatása. 

2.7.2. A p-mező 

fémei 

   

2.7.2.1. Alumí-

nium 

   

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos és hőve-

zetés. 

 

 Értelmezze  a sűrűség és a megmunkálhatóság halmazszerkezeti 

okait. 

 Fogalmi szint redoxi sajátságai (EN, standardpotenciál), reakció sav-

oldattal, passziválódás. 

amfotéria (reakció savval és lúgoldattal), akva- és hidr-

oxokomplex 

 Értse a viselkedését levegőn, a reakcióit nemfémekkel, vízzel 

(körülményeit) és savoldatokkal. 

a reakcióját fém-oxidokkal (termit), 

lúgoldatokkal. 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kísérleteket az alumínium tulajdonságaival 

kapcsolatban. 

 

– Előfordulás Fogalmi szint bauxit, kriolit, agyagásványok.  
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– Előállítás Fogalmi szint bauxit, timföld.  

 Értse az alumíniumgyártás főbb lépéseinek kémiai folyama-

tait. 

az alumíniumgyártás lépéseinek reakcióegyenleteit. 
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– Felhasználás Fogalmi szint főbb területei (pl. gépek, eszközök, kábel, szerkezeti 

elemek). 

 

– Ionja Fogalmi szint színe, élettani hatása (Alzheimer-kór).  

2.7.2.2. Ón és 

ólom 

   

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, sűrűség, megmunkálhatóság. oxidációs számaik. 

 Értse a viselkedésüket szabad levegőn. az ólom reakcióit oxidáló és nem oxidáló savakkal. 

– Egyéb Fogalmi szint savas ólomakkumulátor, ötvözőanyag, mérgező hatás.  
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2.7.3. A d-mező 

fémei 

   

– Főbb jellem-

zőik 

Fogalmi szint  sűrűség, EN, standardpotenciál. 

 Értse  többféle oxidációs állapotukat, az ionok színe és elekt-

ronszerkezete közti kapcsolatot, a kationok erős polari-

záló hatásának következményeit (rosszul oldódó, színes 

vegyületek, komplexképzési hajlam). 

2.7.3.1. Vascso-

port (Fe, Co, Ni) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse a vas vegyértékelektron-szerkezetét. vegyértékelektron-szerkezetüket. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint a vas mechanikai tulajdonságai. ferromágnesség. 

 Értse  a vas megmunkálhatósága és a rácstípus közti kapcsola-

tot. 

 Fogalmi szint redoxi sajátság (EN, standardpotenciál), passziválódás.  

 Értse a viselkedésüket levegőn, a vas reakcióit nemfémekkel, 

savakkal. 

a nikkel és a kobalt reakcióit nemfémekkel, savakkal. 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kísérleteket.  

– Az ionok Fogalmi szint oxidációs számok, ionjaik színe (hidratált Fe2+, Fe3+) 

a vasionok élettani szerepe (hem, citokrómok). 

oxidációs számok, ionjaik színe (hidratált Ni2+, Co2+, 

vízmentes Co2+). 

– Előfordulás Fogalmi szint vasércek.  
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– Előállítás Értelmezze az ipari vas- és acélgyártás legfontosabb lépéseit, is-

merje a szükséges anyagokat és a termékeket. 

 

– Felhasználás Fogalmi szint öntöttvas és acél, szerkezeti anyag (Fe). ötvözőanyag (Co, Ni). 

2.7.3.2. Rézcso-

port (Cu, Ag, 

Au) 

   

– Anyagszerke-

zet 

Értse  a vegyértékelektron-szerkezetüket. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, sűrűség, megmunkálhatóság, elektromos és hőve-

zetés. 

 

 Fogalmi szint redoxi sajátságok (EN, standardpotenciál), viselkedés 

levegőn. 

 

 Értse a reakciójukat oxigénnel, a reakcióképességüket oxidáló 

és nem oxidáló savakkal. 

az oxidáló és nem oxidáló savakkal végbemenő reak-

ciók egyenleteit. 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kísérleteket.  

– Előfordulás Fogalmi szint  elemi állapotban, illetve vegyületekben (szulfidos ér-

cek). 
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– Ionjaik Fogalmi szint oxidációs számok (Cu2+, Ag+), az ionok színe (Ag+, hid-

ratált és vízmentes Cu2+). 

oxidációs számok (Cu+). 

 Értse  a réz(II)- és az ezüstionok reakcióját NaOH-, illetve am-

móniaoldattal. 

– Élettani hatás Fogalmi szint biológiai jelentőségük, illetve mérgező hatásuk.  
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– Felhasználás Fogalmi szint elemi állapotban: ékszerek, elektrotechnika, képzőmű-

vészet, ötvözetek (sárgaréz, bronz); 

vegyületeik: permetezés (rézgálic). 

fényképészet (ezüst), analitikai kémia. 

2.7.3.3. Cink    

– Anyagszerke-

zet 

Értse vegyértékelektron-szerkezetét, oxidációs számát.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint nehézfém, redoxi sajátságok (EN, standardpotenciál). amfotéria. 

 Értse a viselkedését levegőn, a reakcióját nemfémekkel, sa-

vakkal. 

a reakcióját tömény, oxidáló savakkal. 

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kísérleteket.  

– Egyéb Tudja értel-

mezni 

az előfordulásával, előállításával, felhasználásával, élet-

tani hatásával kapcsolatos információkat. 

 

2.7.3.4. Higany    

– Anyagszerke-

zet 

Fogalmi szint  oxidációs száma 

– Tulajdonságok Fogalmi szint  halmazállapot, sűrűség, standardpotenciál, redoxi saját-

ság, oxidjának bomlékonysága. 

 Értse  a viselkedését levegőn, a reakcióját kénnel, oxidjának 

termikus bontását (egyenlettel), a reakcióját oxidáló és 

nem oxidáló hatású savakkal (reakcióegyenletekkel). 

– Élettani hatás Fogalmi szint  mérgező hatása elemi állapotban, illetve vegyületeiben. 

– Felhasználás Fogalmi szint  elektrotechnika, hőmérők, katalizátor, amalgámok. 

2.7.3.5. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a fémekről tanultakat a mindennapi jelenségek, infor-

mációk értelmezésében. 

 

2.7.3.6. Egyéb  

átmenetifém-ve-

gyületek 

   

Kálium-perman-

ganát (hiperman-

gán, KMnO4) 

   

– Tulajdonságai Fogalmi szint  színe, halmazállapota, vízoldhatósága, 

redoxi sajátsága, termikus bontása. 

– Felhasználás Fogalmi szint  fertőtlenítés, oxidálószer. 

– Egyéb Tudja hasz-

nálni 

 a kálium-permanganátról tanultakat a mindennapi jelen-

ségek, információk értelmezésében. 

 

3. Szerves kémia 
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TÉMÁK 

 VIZSGASZINTEK 

 Középszint Emelt szint 

3.1. A szerves 

vegyületek álta-

lános jellemzői 

   

Szerves anyag Fogalmi szint a szerves vegyületek külön tárgyalásának oka (vis vi-

talis elmélet, Wöhler), organogén elemek. 

 

 Értse a szénatom molekulaképző sajátságait.  

A szerves mole-

kulák szerkezete 

Fogalmi szint konstitúció, konfiguráció, konformáció. konformerek. 

Értse  az etán és a ciklohexán konformációit, az ekvatoriális és 

az axiális ligandumokat. 

 Tudja  megszerkeszteni molekulák konstitúciós képletét.  

Izoméria 

– Az izoméria tí-

pusai 

Fogalmi szint az izoméria fogalma, konstitúciós izoméria, térizoméria 

(sztereoizoméria), geometriai (cisz-transz) izomerek. 

optikai izoméria, kiralitás fogalma, enantiomerpár, 

diasztereomer-pár. 

 Értse a cisz-transz izomériát a but-2-én példáján. a geometriai izoméria kialakulásának feltételét, 

a kiralitáscentrum, illetve a kiralitás feltételét,  

egy konkrét példán az enantiomerpár, illetve a diasz-

tereomer-pár fogalmát. 

 Tudja  felírni adott molekulaképletű vegyületek konstitúciós 

izomerjeit. 

felismerni a geometriai izomereket, felismerni a kirali-

táscentrumot a molekulában. 
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Homológ sor Fogalmi szint homológ sor fogalma.  

 Tudja meg-

határozni 

 az adott homológ sor összegképletét. 

Funkciós csoport Fogalmi szint funkciós csoport fogalma, nevük, képletük.  

 Tudja felis-

merni 

a tanult funkciós csoportokat a konstitúciós képletben.  

A szerves vegyü-

letek csoportosí-

tása 

Fogalmi szint csoportosítás funkciós csoport szerint, csoportosítás 

szénlánc szerint. 

 

Tulajdonságok Értse az op.-ot, a fp.-ot és az oldhatóságot befolyásoló ténye-

zőket. 

 

– Reakciótípusok Fogalmi szint a -kötés szerepe, a funkciós csoportok szerepe, 

szubsztitúció, addíció, polimerizáció, polikondenzáció, 

elimináció. 

 

 Tudja felis-

merni 

az egyenlet alapján, hogy a reakció melyik reakciótí-

pusba tartozik. 
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3.2. Szénhidro-

gének 

   

3.2.1. Alkánok, 

cikloalkánok 

(Paraffinok, cik-

loparaffinok) 

   

Alkán, ciklo-

alkán 

(paraffin, ciklo-

paraffin) 

Fogalmi szint Alkán és cikloalkán fogalma, általános összegképlet.  

– Nevezéktan Fogalmi szint az első tíz normális láncú alkán neve, az első négy cik-

loalkán neve, alkilcsoportok (normális láncú, izo-propil) 

nevei, a szénatom rendűsége. 

az első húsz normális láncú alkán neve, az alkilcsopor-

tok rendűsége. 

 Értse az elágazó alkánok (cikloalkánok) elnevezésének elemi 

szabályait (leghosszabb szénlánc, sorszámozás). 

 

 Tudja elne-

vezni 

az egyszerűbb elágazó láncú alkánokat. az egyszerűbb gyűrűs, oldalláncot tartalmazó alkánokat. 

– Izoméria Értse a konstitúciós izoméria lehetőségeit.  

– Anyagszerke-

zet 

Értse a tetraéderes szerkezetet a szénatom körül, 

a polaritásukat, rácstípusukat. 

 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.  

Értelmezze az olvadás- és forráspont változását a homológ sorban. az op. és fp. kapcsolatát a molekula térszerkezetével. 

 Tudja össze-

hasonlítani 

bármely két, normális láncú alkán fp.-ját. az azonos szénatomszámú alkánizomerek olvadás- és 

forráspontját; az alkán és cikloalkán fp., op.-ját. 
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– Kémiai reak-

ciók 

Fogalmi szint éghetőség, robbanékonyság, szubsztitúció halogének-

kel, hőbontás. 

krakkolás. 

 Hasonlítsa 

össze 

Értelmezze 

reakciókészségüket a telítetlen vegyületekkel. 

a reakciókészségüket, a metán klórozását, az etin és ko-

rom előállítását metánból. 

 

a nagyobb szénatomszámú szénhidrogének krakkolását, 

a folyamat termékeit. 

 Tudja  kísérlettel igazolni a reakciókészségüket. 

felírni tökéletes égésük egyenletét. 

felírni egyenlettel az egyszerűbb alkánok klórozását. 

felírni tökéletes égésük egyenletét általános képlettel is. 

– Előfordulás Fogalmi szint földgáz, kőolaj, a kőolajfeldolgozás fontosabb frakciói, 

ólommentes benzin, környezetvédelmi vonatkozások. 

benzinreformálás. 

 Értelmezze a kőolaj-feldolgozásának elvi alapjait, a frakciók össze-

tételét, az oktánszámot. 

 

– Felhasználás Fogalmi szint energiahordozók, oldószerek, szerves vegyületek (szin-

tézisgáz, acetilén, korom, halogénezett és oxigéntar-

talmú szerves vegyületek) előállítása. 

 

 Értse a szintézisgáz előállítását.  
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3.2.2. Alkének 

(olefinek) 

   

Alkén (olefin) Fogalmi szint alkén, olefin fogalma, általános összegképlet.  

– Nevezéktan Fogalmi szint a kettős kötés helye mint új szabály az elnevezésnél, 

vinilcsoport. 

 

 Tudja meg-

adni 

az egyszerűbb alkének szabályos nevét.  

– Izoméria Fogalmi szint konstitúciós izoméria, geometriai izoméria.  

 Értse az izomériát a butén példáján.  

 Tudja felis-

merni 

 a geometriai izomereket más olefinek esetében. 

– Molekulaszer-

kezet 

Értelmezze a térbeli alkatot az etén példáján, 

az olefinek polaritását. 

 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.  

Értse az op. és fp. változását a homológ sorban. az op. és fp. kapcsolatát a molekula térszerkezetével. 
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 Fogalmi szint kormozó égés levegőn, addíció (halogén-, hidrogén-ha-

logenid, vízaddíció, telítés), polimerizáció, monomer és 

polimer, a termék elnevezése. 

Markovnyikov-szabály. 

 Értelmezze a reakciókészségüket, az etén példáján a brómos víz el-

színtelenítését (reakcióegyenletekkel, a folyamatok kö-

rülményeinek jelölésével), az etén és a propén polimeri-

zációját. 

a kormozó égés okait. 

 Tudja értelmezni az olefinekkel kapcsolatos egyszerű kémcső-

kísérleteket, felírni tökéletes égésük egyenletét. 

felírni tökéletes égésük egyenletét általánosan is, 

jelölni az egyszerűbb alkének addíciós folyamatait (al-

kalmazni a Markovnyikov-szabályt), a termékek elne-

vezésével, jelölni az egyszerűbb alkének polimerizációs 

folyamatait. 

– Előállítás Fogalmi szint iparban kőolajból.  

 Értse az etén laboratóriumi előállításának egyenletét. az etén etanolból való előállításának kísérletét. 
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3.2.3. Több ket-

tős kötést tartal-

mazó szénhidro-

gének 

   

3.2.3.1. Diének Fogalmi szint dién fogalma. általános összegképlet. 

– Nevezéktan Fogalmi szint buta-1,3-dién, izoprén.  

– Anyagszerke-

zet 

Fogalmi szint a konjugált kettős kötés fogalma (delokalizáció).  

 Értse  az buta-1,3-dién téralkatát. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapot, szín (butadién, izoprén), addíció  

 Értse a butadién [1,2] és [1,4]-addícióját brómmal, 

a butadién és az izoprén [1,4]-polimerizációját. 

 

– Felhasználás Fogalmi szint műgumi  

3.2.3.2. Termé-

szetes poliének  

Fogalmi szint kaucsuk, gumi, ebonit, karotinoidok.  

Értelmezze  a kaucsuk és a vulkanizált kaucsuk (gumi, ebonit) kö-

zötti szerkezeti különbséget, a karotinoidok színének 

molekulaszerkezeti magyarázatát. 
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3.2.4. Alkinok    

Alkin Fogalmi szint alkin fogalma. általános összegképlet. 

3.2.4.1. Etin 

(acetilén) 

– Molekulaszer-

kezet 

 

 

Értse 

 

 

téralkatát, kötésszögeit, kötés- és molekulapolaritását. 

 

– Fizikai tulaj-

donságok 

Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldhatóság (vízben, aceton-

ban). 

 

 Tudja értel-

mezni 

az acetilén fizikai tulajdonságait demonstráló egyszerű 

kísérleteket. 

 

 Fogalmi szint robbanékonyság, égés, addíció.  

Értse, értel-

mezze 

a reakciókészségét, kormozó égésének okát, a tökéletes 

égését (egyenlettel), hidrogén-, HCl-, bróm-, vízaddíci-

óját és körülményeit. 

savi sajátságát, a sóképzését nátriummal. 

 Tudja értel-

mezni 

az acetilén kémiai tulajdonságait demonstráló egyszerű  

kísérleteket. 

 

– Előállítás Fogalmi szint iparban metánból, laboratóriumban kalcium-karbidból  

(kísérlet, reakcióegyenlet). 

 

– Felhasználás Tudja értel-

mezni 

felhasználásával, jelentőségével kapcsolatos informáci-

ókat. 
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3.2.5. Aromás 

szénhidrogének 

   

Fogalmi szint aromás vegyület.  

– Nevezéktan Fogalmi szint  arilcsoportok (fenil, benzil), orto, meta, para helyzet. 

 Tudja   a benzol egyszerű származékainak elnevezését. 

3.2.5.1. Benzol 

– Molekulaszer-

kezet 

Fogalmi szint hat delokalizált -elektron.  

Értelmezze a térszerkezetét, polaritását. az aromás jelleg energiaviszonyait. 

Tudja össze-

hasonlítani 

 a kötési energiát és a kötéstávolságot más szénhidrogé-

nekhez viszonyítva. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.  

 Fogalmi szint kormozó égés, szubsztitúció.  

Értse a reakciókészségét, a halogén-szubsztitúcióját, nitrálását 

(a reakciók körülményeivel). 

a kormozó égés magyarázatát. 

– Előállítás Fogalmi szint  aromatizációval (benzinreformálás). 

– Élettani hatás Fogalmi szint rákkeltő hatás.  

3.2.5.2. Toluol, 

sztirol 

Fogalmi szint képletük, halmazállapotuk.  

Értse  a sztirol polimerizációját. 

– Felhasználás Fogalmi szint oldószer (toluol: benzol helyett is), műanyag (poli-szti-

rol: PS), származékaik: robbanószerek (pl. TNT). 

 

3.2.5.3. Naftalin    

– Molekulaszer-

kezet 

Fogalmi szint  10 delokalizált pi-elektron. 

Értelmezze   az aromás jelleget és hasonlítsa össze a benzoléval.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint  szín, szag, halmazállapot, oldhatóság, szublimáció. 

 Értse  az op. és az oldhatóság anyagszerkezeti magyarázatát. 

 Fogalmi szint  szubsztitúció. 

 Értse  a halogén-szubsztitúcióját és körülményeit. 

– Felhasználás Fogalmi szint  molyriasztó, műanyagok, festékek alapanyaga. 

3.2.5.4. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a szénhidrogénekről tanultakat a mindennapi jelensé-

gek, információk értelmezésében. 

 

 

3.3. Halogéntar-

talmú szénhid-

rogének 

   

Elnevezés Fogalmi szint alkil-halogenid, szabályos elnevezés. rendűség. 

 Tudja  a tanult szénhidrogénekből származtatott vegyületek el-

neve- 

zését. 

 

Anyagszerkezet Értse polaritásukat. 

 

 

Tulajdonságok Fogalmi szint a tanult vegyületek halmazállapota, oldékonysága.  
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Értse  a molekula tömegének és polaritásának kapcsolatát a fi-

zikai tulajdonságokkal. 

 Tudja össze-

hasonlítani 

 az op.-ot, a fp.-ot, az oldhatóságot az azonos szénatom-

számú szénhidrogénekével. 

Kémiai reakciók Fogalmi szint polimerizáció (vinil-klorid). szubsztitúció, elimináció, Zajcev-szabály. 

 Értelmezze  a Zajcev-szabályt; az elimináció és a szubsztitúció kap-

csolatát az alkalmazott körülményekkel. 

 Tudja ele-

mezni 

 egyszerűbb alkil-halogenidek szubsztitúciós és eliminá-

ciós reakcióit. 

 Tudja   különböző alkil-halogenidek előállítási módjait. 

Felhasználás Fogalmi szint oldószer (kloroform, szén-tetraklorid), hajtógáz, hűtőfo-

lyadék (freon-12), tűzoltószer (szén-tetraklorid), mű-

anyag (tetra-fluor-eténből teflon, vinil-kloridból PVC). 

 

Környezetvé-

delmi vonatkozá-

sok 

Fogalmi szint mérgező hatás, ózonlyuk, savas eső.  

Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a halogénezett szénhidrégekről tanultakat a mindennapi 

jelenségek, információk értelmezésében. 

 

 

 

 

3.4. Oxigéntar-

talmú szerves 

vegyületek 

   

Egyszerű funk-

ciós csoportok 

Fogalmi szint hidroxil-, éter-, oxocsoport (karbonilcsoport).  

 Tudja  felismerni a funkciós csoportokat a konstitúciós képlet-

ben. 

 

Összetett funk-

ciós csoportok és 

származtatásuk 

Fogalmi szint karboxil-, észtercsoport.  

Tudja felis-

merni 

a funkciós csoportokat a konstitúciós képletben. 

 

 

Vegyületcsopor-

tok 

Fogalmi szint alkohol, fenol, éter, aldehid, keton, észter és karbonsav.  

 Tudja  csoportba sorolni az adott konstitúciójú vegyületeket.  
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3.4.1. Hidroxive-

gyületek 

   

3.4.1.1. Alkoho-

lok 

Fogalmi szint alkohol fogalma.  

 Értse a metanol, az etanol, a glikol és a glicerin értékűségét, 

rendűségét, 

az egyértékű, telített, nyílt láncú alkoholok általános 

képletét. 

 

 Tudja megál-

lapítani 

a tanult vegyületek rendűségét, értékűségét. a rendűséget és értékűséget ismeretlen vegyületekben. 

– Nevezéktan Fogalmi szint az elnevezés szabályai (alkil-alkohol, szabályos név), 

triviális nevek (faszesz, borszesz, glikol, glicerin). 

 

 Tudja  az egyszerűbb alkoholok elnevezését, a név alapján a 

konstitúció felírását. 

 

– Anyagszerke-

zet 

Értse a polaritásukat.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, sűrűség, halmazállapot, oldhatóság (a tanult  

vegyületek esetében). 

 

 Értse a hidroxil-csoport és a szénlánc szerepét az op., a fp. és 

az oldhatóság meghatározásában. 

 

 Tudja  viszonyítani a különböző alkoholok op-ját, fp-ját a meg-

felelő moláris tömegű alkánokéhoz. 

becsülni különböző alkoholok fp- és op.-viszonyait, 

oldhatóságát. 
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– Kémiai reak-

ciók 

Fogalmi szint sav–bázis sajátság, reakció nátriummal, reakció szerves 

és szervetlen savakkal (észterképzés), éterképzés, víze-

limináció, égés, a primer és a szekunder alkoholok oxi-

dációja. 

 

 

 Értse az etanol oldatának kémhatását, az alkoholok reakcióit 

az etanol példáján, az etanol és a propán-2-ol oxidáció-

ját. 

 

 Tudja értelmezni az alkoholok oldhatóságával, kémiai tulaj-

donságaival kapcsolatos egyszerű kémcsőkísérleteket. 

értelmezni az alkoholok kémiai reakcióit a megadott ve-

gyületek esetében, a reakciók jelölését általánosan is. 

– Előfordulás Fogalmi szint észterekben, kötötten.  

– Élettani hatás Fogalmi szint az etanol, a metanol mérgező hatása. a glikol mérgező hatása. 

– Előállítás Fogalmi szint a metanol (szintézisgázból), 

etanol (eténből, illetve erjesztéssel). 

 

 Értse, ismerje az előállítási egyenleteket.  
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– Felhasználás Tudja értel-

mezni 

az előfordulásukkal, előállításukkal, felhasználásukkal, 

és tudománytörténeti vonatkozásaikkal (Alfred Nobel) 

kapcsolatos információkat. 

 

 Értelmezze  a felhasználással kapcsolatos tulajdonságokat. 

3.4.1.2. Fenolok Fogalmi szint fenolok fogalma.  

3.4.1.2.1. Fenol Fogalmi szint karbolsav.  

– Anyagszerke-

zet 

Értse polaritását, hidrogénkötésre való hajlamát. a téralkatát. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapot, szín, szag, oldhatóság.  

– Kémiai reak-

ciók 

Fogalmi szint sav–bázis sajátság, sóképzés.  

Értelmezze a reakcióját vízzel, nátrium-hidroxiddal (a termékek el-

nevezésével). 

a savi erősségét az etanolhoz és a szénsavhoz viszo-

nyítva, az oxidációval szembeni érzékenységét. 

– Élettani hatás Fogalmi szint baktériumölő, mérgező.  
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– Felhasználás Fogalmi szint fertőtlenítő szer, műanyaggyártás.  
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3.4.2. Éterek    

– Nevezéktan Fogalmi szint csoportnevek + éter.  

 Tudja elne-

vezni 

 az egyszerűbb étereket. 

– Anyagszerke-

zet 

Értse  a polaritásukat. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint oldhatóság, szag, halmazállapot a dietil-éter példáján.  

 Értelmezze az op.-ot, a fp.-ot, az oldhatóságot a dietil-éter példáján.  

 Tudja viszo-

nyítani 

 az op.-ot, a fp.-ot, az oldhatóságot a megfelelő moláris 

tömegű alkoholokéhoz, alkánokéhoz. 

 Fogalmi szint a dietil-éter gyúlékonysága. savas hidrolízis. 

– Előállítás Fogalmi szint szimmetrikus étereké. vegyes étereké. 

 Értse a dietil-éter előállítását etanolból, a reakció körülmé-

nyeit. 

 

– Felhasználás Fogalmi szint a dietil-éter felhasználása.  
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3.4.3. Oxovegyü-

letek 

   

– Csoportosítás Fogalmi szint aldehidek (formilcsoport), ketonok (ketocsoport).  

– Nevezéktan Fogalmi szint szabályos név (alkanal, alkanon, csoportnevek + keton), 

triviális név (formaldehid, acetaldehid, aceton). 

triviális név (benzaldehid, akrolein). 

 Tudja  a tanult triviális nevek szabályos elnevezésének meg-

adását. 

az egyszerűbb oxovegyületek elnevezését. 

– Anyagszerke-

zet 

Értse az oxocsoport polaritását.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapot, oldhatóság a tanult vegyületek esetében.  

 Tudja viszo-

nyítani 

 op.-ot, fp.-ot, oldhatóságot az azonos szénatomszámú 

alkoholokéhoz és éterekéhez. 

– Kémiai reak-

ciók 

Fogalmi szint redukciójuk alkohollá, oxidációjuk. addíció. 

 Értse a formaldehid, az acetaldehid és az aceton redukcióját, 

az oxidálhatóságuk közötti különbségeket (ezüsttü-

körpróba, Fehling-reakció). 

a paraformaldehid keletkezését. 

 Tudja értelmezni az oxovegyületekkel kapcsolatos egyszerű 

kísérleteket, 

felírni a redoxi sajátságokkal kapcsolatos egyenleteket 

az acetaldehid és az aceton példáján 

értelmezni az egyszerű oxovegyületek redoxi átalakítá-

sát,  

felírni az aldehidek ezüsttükörpróbájának és Fehling-re-

akciójának egyenletét (általánosan is). 

– Előállítás Fogalmi szint formaldehid (metanolból).  

– Felhasználás Fogalmi szint formaldehid (tartósítás, műanyagipar), aceton (oldó-

szer). 

 

 Értse  a formalin összetételét. 

– Élettani hatás Fogalmi szint formaldehid (sejtméreg, baktériumölő hatás), 

aceton (cukorbetegség, alkoholizmus). 

 

3.4.4. Karbonsa-

vak 

   

– Csoportosítás Fogalmi szint csoportosítás értékűség és szénlánc szerint, a telített, 

nyílt szénláncú monokarbonsavak általános képlete. 

 

 Tudja  a tanult karbonsavakat csoportba sorolni.  

– Nevezéktan Fogalmi szint szabályos név, triviális név (hangyasav, ecetsav, palmi-

tinsav, sztearinsav, oxálsav, olajsav, benzoesav), kar-

boxilcsoport, acilcsoport, savmaradék, a hangyasav és 

az ecetsav acilcsoportjának, illetve savmaradékának 

neve. 

triviális név (vajsav), 

 Tudja   az egyszerűbb molekulák acilcsoportjának és savmara-

dékának elnevezését,  

a szabályos név megadását az adott képlet alapján. 
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– Anyagszerke-

zet 

Értse a karboxilcsoport polaritását. a karbonsavak dimerizációját. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.  

 Értse a hidrogénkötés és a szénlánc szerepét az op., a fp., il-

letve az oldhatóság meghatározásában. 

 

 Tudja viszo-

nyítani 

 az op.-ot, a fp.-ot, az oldhatóságot a megfelelő moláris 

tömegű alkoholokéhoz és észterekéhez. 

– Kémiai reak-

ciók 

Fogalmi szint sav–bázis jelleg, észterképződés a hangyasav redukáló sajátsága, redukció primer alko-

hollá 

 Értse az ecetsav reakcióját nátriummal, nátrium-hidroxiddal, 

nátrium-hidrogén-karbonáttal, az ecetsavnak a fenolhoz, 

illetve a hidrogén-kloridhoz viszonyított savi erősségét, 

az etanol és ecetsav egyensúlyi reakcióját. 

a savi erősség változását a homológ sorban, 

a hangyasav ezüsttükörpróbájának egyenletét, 

a hangyasav reakcióját brómos vízzel. 

 Tudja  értelmezni a karbonsavakkal kapcsolatos egyszerű kí-

sérleteket. 

felírni a karbonsavak sóképzésének egyenleteit, 

felírni a karbonsavak alkoholokkal való észteresítési re-

akcióját. 

– Előállítás Értse az ecetsav előállításának folyamatait.  
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– Egyéb Tudja értel-

mezni 

az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és tudomány-

történeti vonatkozásaikkal kapcsolatos információkat. 

 

3.4.4.1. Egyéb 

funkciós csopor-

tot tartalmazó 

karbonsavak  

Fogalmi szint tejsav, borkősav, szalicilsav, citromsav, piroszőlősav, 

Szent-Györgyi Albert. 

 

Tudja alkal-

mazni 

az előfordulásukkal, felhasználásukkal, és tudomány-

történeti vonatkozásaikkal kapcsolatos információkat. 

 

3.4.4.3. A kar-

bonsavak sói 

Fogalmi szint elnevezésük, halmazállapotuk.  

– Felhasználás Értse a szappan tisztító hatását.  

3.4.5. Észterek    

– Csoportosítás Fogalmi szint csoportosítás az alkohollal kapcsolódó sav típusa sze-

rint. 
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3.4.5.1. Karbon-

sav-észterek 

   

– Nevezéktan Tudja  az egyszerűbb formiátok, acetátok elnevezését. az egyszerűbb karbonsav-észterek elnevezését. 

 

 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapot, szag, oldhatóság (viaszok és gyümöl-

csészterek). 

 

 Tudja viszo-

nyítani 

 az op.-ot, a fp.-ot, oldhatóságot az azonos moláris tö-

megű karbonsavakéhoz, az oxovegyületekéhez. 

– Kémiai reakció Fogalmi szint lúgos hidrolízis.  

 Értse az etil-acetát hidrolízisét.  

 Tudja  értelmezni a karbonsav-észterekkel kapcsolatos egy-

szerű kísérleteket. 

felírni az egyszerűbb karbonsav-észterek hidrolízisét. 

– Előállítás Fogalmi szint savból és alkoholból.  

– Felhasználás Tudja értel-

mezni 

az előfordulásukkal, felhasználásukkal kapcsolatos in-

formá- 

ciókat. 
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– Zsírok, olajok 

(gliceridek) 

Fogalmi szint zsír és olaj fogalma, általános szerkezet, halmazállapot, 

oldhatóság, hidrolízisük, biológiai jelentőségük. 

 

 Értelmezze a zsírok, olajok lúgos hidrolízisét (elszappanosítás), 

a telítetlenség kimutatását. 

a zsírok és olajok eltérő halmazállapotát. 

 Tudja felírni  tetszőleges glicerid lúgos hidrolízisének egyenletét. 

3.4.5.2. Szervet-

lensav-észterek 

Fogalmi szint nitroglicerin (robbanóanyag, gyógyszer), foszfátészte-

rek (biológiai szerep), szulfátészterek (mosószer). 

 

3.4.5.3. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

az oxigéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a 

mindennapi jelenségek, információk értelmezésében. 

 

 

3.5. Nitrogén-

tartalmú szer-

ves vegyületek 

   

3.5.1. Aminok Fogalmi szint funkciós csoportjuk.  

– Csoportosítás Fogalmi szint  értékűség, rendűség, az egyértékű, nyílt láncú alkil-ami-

nok homológ sorának általános képlete. 

 Tudja   felismerni az értékűséget, a rendűséget. 

– Elnevezés Fogalmi szint az elnevezés szabályai. triviális név (anilin). 

 Tudja  a C1 –C3 aminok elnevezését. az egyszerűbb aminok elnevezését és csoportba sorolá-

sát a képlet alapján, a név alapján a képlet felírását. 
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– Tulajdonságok Fogalmi szint  szín, szag, halmazállapot, oldhatóság. 

Értelmezze  az op., a fp.és az oldhatóság halmazszerkezeti okait, 

az anilin oldhatóságát. 

 Tudja össze-

hasonlítani 

 az izomer aminok (primer, szekunder, tercier) fp.-ját, 

a fp.-ot a megfelelő moláris tömegű alkánokéval. 

– Kémiai reak-

ciók 

Fogalmi szint sav–bázis sajátság. amidképzés. 

Értse a metil-amin reakcióját vízzel, hidrogén-kloriddal, a ke-

letkezett só elnevezését. 

 

 Tudja értel-

mezni 

 az alkil- és aril-aminok reakcióját vízzel és hidrogén-

kloriddal. 

3.5.2. Aminosa-

vak 

Fogalmi szint aminosav fogalma.  

– Példák Fogalmi szint glicin.  

– Csoportosítás Fogalmi szint csoportosítás az oldalláncok fajtái szerint.  
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– Szerkezet Fogalmi szint az -aminosav általános szerkezete. kiralitásuk, 

a természetes eredetű aminosavak konfigurációja. 

 Értelmezze az ikerionos szerkezetüket a glicin példáján.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapotuk.  

 Értse a glicin op.-jának magyarázatát.  

 Fogalmi szint amfotéria.  

Értelmezze a glicin sósavval, nátrium-hidroxiddal való reakcióját.  

 Tudja meg-

becsülni 

 a természetes eredetű aminosavak polaritását, sav-bázis 

tulajdonságát képlet alapján.  

– Előfordulás Fogalmi szint a fehérjékben, kötötten.  

3.5.3. Savamidok Fogalmi szint funkciós csoport.  

– Elnevezés Fogalmi szint az elnevezés szabályai, 

triviális nevek (formamid, acetamid, karbamid). 

 

 Tudja  elnevezni az egyszerűbb amidokat. 
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– Anyagszerke-

zet 

Fogalmi szint delokalizált pi-elektronrendszer.  

Értse a polaritásukat, a síkalkatú -vázat.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapot. oldhatóság. 

Értse az op. halmazszerkezeti magyarázatát.  

Tudja viszo-

nyítani 

 a hidrogénkötés erősségét a megfelelő moláris tömegű 

karbonsavakhoz. 

– Kémiai reak-

ciók 

Fogalmi szint  savas hidrolízis, sav-bázis tulajdonság. 

3.5.4. Nitrogén-

tartalmú hetero-

ciklusos vegyüle-

tek 

   

3.5.4.1. Piridin Fogalmi szint konstitúció, aromás rendszer.  

 Értse a polaritását.  
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– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, szag, halmazállapot, oldhatóság.  

Értelmezze  az op.-ját és az oldhatóságát. 
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 Fogalmi szint sav–bázis sajátság. szubsztitúciós hajlam. 

Értse a reakcióját vízzel és hidrogén-kloriddal. a halogén-szubsztitúcióját, a folyamat körülményeit, 

a benzolhoz viszonyított szubsztitúciós hajlamát. 

– Jelentőség Fogalmi szint vitamin, enzim, gyógyszer tartalmazza.  

– Felhasználás Fogalmi szint alkohol denaturálására.  

 

3.5.4.2. Pirimidin Fogalmi szint konstitúció, aromás rendszer.  

 Értse a polaritását.  

– Tulajdonságok Fogalmi szint  halmazállapot, oldhatóság, sav–bázis sajátság. 

Értelmezze  az oldhatóságát. 

– Jelentőség Fogalmi szint a pirimidinszármazékok nukleotidalkotók.  

3.5.4.3. Pirrol Fogalmi szint konstitúció, aromás rendszer.  

 Értse  a polaritását. 

– Tulajdonság Fogalmi szint  halmazállapot, oldhatóság, sav-bázis sajátság, szubszti-

túciós hajlam. 

Értse, értel-

mezze 

 az oldhatóságát, olvadáspontját piridinéhez viszonyítva, 

a szubsztitúcióját brómmal, a reakció körülményeit, 

a szubsztitúciós készségét a benzoléhoz viszonyítva. 

– Jelentőség Fogalmi szint porfinváz (klorofill, hemoglobin).  

3.5.4.4. Imidazol Fogalmi szint konstitúció, aromás rendszer.  

 Értse  a polaritását. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint amfotéria. halmazállapot, oldhatóság. 

 Értelmezze amfoter sajátságát. az oldhatóságát és az op.-ját,  az op. pirroléhoz  viszo-

nyított értékét, 

reakcióját savval, bázissal. 

– Jelentőség Fogalmi szint fehérjealkotó (protonátvivő szerep).  

3.5.4.5. Purin Fogalmi szint konstitúció, aromás rendszer.  

– Jelentőség Fogalmi szint a purinszármazékok nukleotidalkotók.  

3.5.5. Gyógysze-

rek, drogok, ha-

tóanyagok 

Fogalmi szint élettani, pszichikai hatásuk.  

3.5.6. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a nitrogéntartalmú szerves vegyületekről tanultakat a 

mindennapi jelenségek, információk (pl. a szenvedély-

betegségek) értelmezésében. 

 

 

3.6. Szénhidrá-

tok 

   

Csoportosítás Fogalmi szint mono-, di- és poliszacharidok.  

3.6.1. Mono-

szacharidok 
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– Összegképlet Fogalmi szint CnH2nOn (3  n  7).  

– Funkciós cso-

portok 

Fogalmi szint polihidroxi-oxovegyületek, gyűrűs formában étercso-

port. 

 

 Tudjon felis-

merni 

monoszacharidot megadott konstitúció alapján.  

– Csoportosítás Fogalmi szint csoportosítás oxocsoport szerint, csoportosítás szén-

atomszám szerint. 

 

– Molekulaszer-

kezet 

Fogalmi szint nyílt láncú és gyűrűs konstitúció, glikozidos hidr-

oxilcsoport. 

 

 Értse a gyűrűvé záródást.  

– Izoméria Fogalmi szint  D- és L-konfiguráció. 

 Tudja megál-

lapítani 

 a királis szénatomok és az izomerek számát. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint halmazállapot, íz, vízoldhatóság.  

 Értse az op., az oldhatóság anyagszerkezeti magyarázatát.  

 Fogalmi szint az aldózok redukáló hatása, 

a ketózok átizomerizálódása, 

karamellizálódás és elszenesítés. 

észteresítés. 

 Tudja értelmezni a monoszacharidokkal kapcsolatos egyszerű 

kémcsőkísérleteket. 

a Fehling- és ezüsttükör-próba egyenletét általánosan is. 

3.6.1.1. Glicerin-

aldehid 

Fogalmi szint összegképlete, konstitúciója, jelentősége a szénhidrátok 

lebontásában és szintézisében. 

 

Értse  az enantiomerpárt. 

3.6.1.2.  1,3-di-

hidroxi-aceton 

Fogalmi szint  összegképlete, konstitúciója, jelentősége a szénhidrátok 

lebontásában és szintézisében. 

3.6.1.3. Ribóz és  

2-dezoxi-ribóz 

Fogalmi szint összegképletük, a nukleotidok építőkövei.  

 Értse a nyílt láncú és gyűrűs konstitúciójukat. a D-konfigurációját, jelölését. 

3.6.1.3. Glükóz 

(szőlőcukor) 

Fogalmi szint összegképlet.  

– Molekulaszer-

kezet 

Értse a molekula nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját. a D-konfigurációját, jelölését; a szék-konformációját, 

az izomerizációját vizes oldatban; -, -anomereket és 

stabilitásukat. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, íz, halmazállapot, oldhatóság.  

Értelmezze a fizikai tulajdonságait.  

Értse, értel-

mezze 

az ezüsttükörpróbát (reakcióegyenlettel is), a Fehling-

próbáját. 

a Fehling-próba reakcióegyenletét. 

– Előfordulás, je-

lentőség 

Fogalmi szint vércukorszint (1 g/dm3), kötött állapotban a legelterjed-

tebb szénvegyület. 
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3.6.1.4. Fruktóz 

(gyümölcscukor) 

Fogalmi szint összegképlet, előfordulás gyümölcsök nedvében, kötöt-

ten a répacukorban. 

 

 Értse a nyílt láncú és gyűrűs konstitúcióját, az izomerizációját 

szőlőcukorrá. 

 

D-konfigurációját, jelölését. 

3.6.2. Diszacha-

ridok 

   

– Származtatásuk Fogalmi szint monoszacharidokból, összegképletük.  

 Tudja felírni  a konstitúciós képletüket, a hidrolízisüket egyenlettel. 

– Tulajdonságok Fogalmi szint szín, halmazállapot, oldhatóság.  

Értse a halmazállapot és vízoldhatóság magyarázatát,  

  a redukáló sajátság feltételét.  

 Tudjon értel-

mezni 

egyszerű kémcsőkísérleteket.  

3.6.2.1. Maltóz Fogalmi szint összegképlete, alkotórészei, konstitúció, halmazállapot, 

íz, oldhatóság, redukáló hatás, előfordulás szabadon, il-

letve kötött állapotban (keményítő). 

konfiguráció, jelölése, konformáció. 

3.6.2.2. Cel-

lobióz 

Fogalmi szint összegképlete, alkotórészei, konstitúció, halmazállapot, 

íz, oldhatóság, redukáló hatás, előfordulás kötött álla-

potban (cellulóz) 

konfiguráció, jelölése, konformáció. 

3.6.2.3. Szacha-

róz (répacukor, 

nádcukor) 

Fogalmi szint összegképlete, alkotórészei.  

– Szerkezet Fogalmi szint konstitúció. konfiguráció, jelölése, konformáció. 

– Tulajdonságai Fogalmi szint halmazállapot, íz, oldhatóság, nem redukáló.  

 Értse a redukáló hatás hiányának magyarázatát.  

– Jelentőség Fogalmi szint táplálék, növények. 

 

 

3.6.3. Po-

liszacharidok 

Fogalmi szint általános képletük, származtatásuk.  

 Tudjon   felismerni poliszacharidot konstitúciós képlete alapján. 
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– Tulajdonságok Fogalmi szint nem redukálók.  

Értse a redukáló hatás hiányának magyarázatát.  

– Hidrolízisük Fogalmi szint enzimes és savas.  

 Értelmezze a hidrolízis termékeit.  

 Tudja felírni  a hidrolízisük egyenletét. 

3.6.3.1. Cellulóz Fogalmi szint alkotórészei, számuk nagyságrendje, lánckonformáció, 

halmazállapot, oldhatóság, szerepe (vázpoliszacharid), 

felhasználás (textil- és papíripar). 

 

 Értse  az oldhatóság szerkezeti magyarázatát. 

3.6.3.2. Kemé-

nyítő 

Fogalmi szint alkotórészei, számuk nagyságrendje, amilóz, amilopek-

tin, lánckonformáció, halmazállapot, oldhatóság, élet-

tani szerep (tartaléktápanyag), felhasználás (textil- és 

élelmiszeripar, ragasztógyártás). 

 

 Értse a kimutatását jóddal. az oldhatóság szerkezeti magyarázatát, a kimutatás szer-

kezeti magyarázatát. 

3.6.4. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a szénhidrátokról tanultakat a mindennapi jelenségek, 

információk értelmezésében. 

 

 

3.7. Fehérjék    

Építőelemek Fogalmi szint -aminosavak. -L-aminosavak. 

Konstitúció Fogalmi szint peptidkötés (Emil Fischer), 

primer struktúra (aminosav-szekvencia, Sanger). 

 

 Értse a dipeptid származtatását, a polipeptidlánc általános 

szerkezetének jelölését. 

 

Térszerkezet Fogalmi szint szekunder struktúra: -redő (fibroin), 

-hélix (keratin); tercier struktúra; fibrilláris és globulá-

ris fehérjék. 

kvaterner struktúra. 

 Értelmezze  a -konformációt és az -hélixet, a kölcsönhatásokat a 

polipeptidlánc amidcsoportja, ill. oldalláncai között  

(a másodlagos, a harmadlagos és a negyedleges szerke-

zet esetén). 

Kimutatás, reak-

ciók 

Fogalmi szint biuretpróba, xantoprotein-reakció, 

reverzibilis és irreverzibilis koaguláció. 

 

 Értelmezze a kicsapódási reakciókat. a kimutatási reakciókat. 

 Tudja  értelmezni a fehérjékkel kapcsolatos egyszerű kémcső-

kísérleteket. 

 

Jelentőség Fogalmi szint szerkezeti anyagok, enzimek, hormonok, immunanya-

gok, transzportmolekulák, mozgásért felelős fonalak, 

energiahordozók (végső energiatartalék). 
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Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a fehérjékről tanultakat a mindennapi jelenségek, in-

formá- 

ciók értelmezésében. 
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3.8. Nukleinsa-

vak 

   

Építőelemek Fogalmi szint hidrolízisük termékei.  

Konstitúció Fogalmi szint a nukleotid szerkezete, a polinukleotidlánc kialakulása.  

 Értse az alkotórészek kapcsolódását egy nukleotidban (San-

ger), a polinukleotidlánc sematikus jelölését. 

 

DNS, RNS Fogalmi szint eltérés az alkotóelemek összetételében, a purin- és a pi-

rimidinbázisok neve; eltérés a polinukleotidláncok szá-

mában, konformációjában; hidrogénkötések a láncban 

és a láncok között; különbség a biokémiai jelentőség-

ben. 

 

A DNS kettős 

hélixe 

Fogalmi szint összefüggés a bázisok számában, komplementer fo-

galma, Watson és Crick. 

 

 Tudja megál-

lapítani 

a komplementerlánc bázissorrendjét.  

Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a nukleinsavakról tanultakat a mindennapi jelenségek, 

információk (pl. a mutációk, a mutagén hatások) értel-

mezésében. 

 

 

3.9. Műanyagok    

Csoportosítás Fogalmi szint eredet szerint (természetes, szintetikus, illetve szerves 

vagy szervetlen láncú), feldolgozás szerint (termoplasz-

tikus, termoreaktív). 
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3.9.1. Természe-

tes alapú mű-

anyagok 

Fogalmi szint gumi, ebonit.  

3.9.2. Szintetiku-

san előállított 

műanyagok 

Fogalmi szint csoportosítás az előállítás módja szerint (polimerizá-

ciós, polikondenzációs). 

 

3.9.2.1. Polimeri-

zációs műanya-

gok 

Fogalmi szint polietilén, polipropilén, teflon, PVC, polisztirol, mű-

gumi, felhasználásuk. 

plexi és felhasználásuk. 

 Tudja felírni  a polimerizáció egyenletét adott monomer esetén. 

3.9.2.2. Polikon-

denzációs mű-

anyagok 

Fogalmi szint szilikonok, fenoplasztok (bakelit), alapegységeik, fel-

használásuk. 

aminoplasztok, poliészterek (terilén), poliamidok (nej-

lon), alapegységeik, felhasználásuk. 

3.9.2.3. Környe-

zetvédelmi szem-

pontok 

Fogalmi szint savas eső, hulladékfelhalmozódás, hulladékégetés és új-

rahasznosítás, allergia. 

 

3.9.3. Egyéb Tudja hasz-

nálni 

a műanyagokról tanultakat a mindennapi jelenségek, in-

formációk értelmezésében. 

 

 

3.10. Energia-

gazdálkodás 

   

Hagyományos 

energiaforrások 

Fogalmi szint kőszén, kőolaj, földgáz.  

Értse az egyes energiaforrások használatának előnyeit és hát-

rányait. 

 

Megújuló ener-

giaforrások 

Tudja értel-

mezni 

leírás alapján az adott energiaforrás (pl. nap-, szél-, vizi 

és geotermikus energia, biogáz) alkalmazását, előnyeit 

és hátrányait. 

 

Alternatív ener-

giaforrások 

Tudja értel-

mezni 

leírás alapján az adott energiaforrás (pl. tüzelőanyag 

cella) alkalmazását, előnyeit és hátrányait. 

 

Egyéb Tudja hasz-

nálni 

az energiagazdálkodásról tanultakat a mindennapi jelen-

ségek, információk értelmezésében. 

 

 

4. Kémiai számítások 

 

TÉMÁK 

 VIZSGASZINT 

 Középszint Emelt szint 
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4.1. Az anyag-

mennyiség 

Fogalmi szint relatív atomtömeg, jele; relatív molekulatömeg, jele; 

anyagmennyiség, jele, mértékegysége; moláris tömeg, 

jele, mértékegysége; Avogadro-állandó, jele, értéke; sű-

rűség, jele, mértékegysége. 

 

 Értse a moláris atomtömeg kapcsolatát a relatív atom- és mo-

lekulatömeggel, a következő összefüggéseket: 

 

 

 Tudja kiszámítani a relatív molekulatömeget a relatív atomtö-

megekből a képlet ismeretében,  

megállapítani és jelölni az anyagok moláris tömegét, 

alkalmazni a tömeg, a részecskeszám, a térfogat és az 

anyagmennyiség közti összefüggéseket. 

 

kiszámítani a relatív atomtömeget  az izotópok relatív 

atomtömegéből és előfordulási arányából. 

4.2. Gázok Fogalmi szint Avogadro törvénye, gázok moláris térfogata; a moláris 

gáztérfogat jele, mértékegysége, értéke standard nyomá-

son, 0 °C-on és 25 °C-on; gázok sűrűsége; gázok relatív 

sűrűsége. 

ideális gázok állapotegyenlete. 

 Értse a következő összefüggéseket: 

 

a következő összefüggést: 

pV = nRT. 

 Tudja alkal-

mazni 

Avogadro törvényét, a gázok térfogatával, sűrűségével 

és relatív sűrűségével kapcsolatos fenti összefüggéseket 

a kémiai számításokban. 

 

az ideális gázok állapotegyenletét a kémiai számítások-

ban.  
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4.3. Oldatok, 

elegyek, keveré-

kek 

   

Oldatok, ele-

gyek, keverékek 

összetétele 

Fogalmi szint tömegszázalék, térfogatszázalék, anyagmennyiség-szá-

zalék (mólszázalék); anyagmennyiség-koncentráció, 

jele, mértékegysége; az oldhatóság megadása tömeg%-

ban és 100 g oldószerre vonatkoztatva. 

tömegtört, térfogattört, anyagmennyiségtört (móltört), 

tömegkoncentráció, jele, mértékegysége 

 Értse a következő összefüggéseket: 

 

a következő összefüggéseket: 

 
 Tudja alkal-

mazni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja 

a tömegszázalékkal kapcsolatos összefüggést a folya-

dékelegyek és porkeverékek összetételével kapcsolat-

ban;  

a térfogatszázalékkal kapcsolatos összefüggést a gázele-

gyek összetételével kapcsolatban;  

az anyagmennyiség-százalékkal kapcsolatos összefüg-

gést (és kapcsolatát a térfogatszázalékkal) a gázelegyek 

összetételével kapcsolatban;  

az anyagmennyiség-koncetrációval kapcsolatos össze-

függést az oldatok készítésével és egyéb, oldatokkal 

kapcsolatos feladatok megoldásánál. 

 

 

 

átszámítani a kétféle oldhatósági adatot. 

a tömegszázalékkal, illetve tömegtörttel kapcsolatos 

összefüggést a folyadékelegyek, porkeverékek és gáz-

elegyek összetételével kapcsolatban; 

a térfogatszázalékkal, illetve térfogattörttel kapcsolatos 

összefüggést gáz- és folyadékelegyekkel kapcsolatos 

számításokban; 

folyadékelegyeknél a térfogati kontrakciót;  

az anyagmennyiség-százalékkal, illetve törttel kapcsola-

tos összefüggést gázelegyek, porkeverékek és oldatok 

összetételével kapcsolatban; 

a tömegkoncetrációval kapcsolatos összefüggést az ol-

datok készítésével és egyéb, oldatokkal kapcsolatos fel-

adatok megoldásánál; 

alkalmazni az oldhatósági adatokat az oldhatóság hő-

mérsékletfüggésével kapcsolatos feladatokban, kristály-

vízmentes és kristályvizes sók esetén. 

Egyéb, oldatok-

kal kapcsolatos 

feladatok 

Tudja  hogyan kell oldatot készíteni:  

vízmentes anyagból és oldószerből, 

hígítással, töményítéssel, 

– keveréssel. 

hogyan kell oldatot készíteni kristályvíztartalmú anyag-

ból. 



 363 

Gázelegyekkel 

kapcsolatos szá-

mítások 

Tudja alkal-

mazni 

 a kémiai számításokban az átlagos moláris tömeg és a 

gáz- 

elegyek összetétele közötti kapcsolatot. 

 

4.4. Számítások 

a képlettel és a 

kémiai egyenlet-

tel kapcsolatban 

   

Összegképlet Fogalmi szint az összegképlet jelentése.  

 Értse a tapasztalati és a molekulaképlet közötti különbséget.  

 Tudja alkalmazni az összegképlet és a tömegszázalékos össze-

tétel kapcsolatát a kémiai számításokban,  

meghatározni a molekulaképletet a tömegszázalékos 

összetétel és a moláris tömeg ismeretében. 

 

Sztöchiometria Fogalmi szint a kémiai egyenlet, termelési százalék, szennyezettség.  

 Értse a kémiai egyenlet jelentéseit.  

 Tudja használni a reakcióegyenleteket a sztöchiometriai szá-

mításokban. 

alkalmazni az oldatok összetételével, a termelési száza-

lékkal és a szennyezettséggel kapcsolatos összefüggése-

ket a kémiai számításokban. 

 

meghatározni porkeverékek és gázelegyek összetételét, 

szerves és szervetlen vegyületek összetételének (képlet-

ének) meghatározását a reakcióegyenlet alapján. 
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4.5. Termoké-

mia 

Fogalmi szint reakcióhő, képződéshő fogalma, jele, mértékegysége, 

Hess tétele. 

kötési energia, rácsenergia, hidratációs energia, ionizá-

ciós energia, elektronaffinitás 

 Tudja meghatározni a reakcióhőt a képződéshőkből, 

használni a reakcióhőt az egyszerű sztöchiometriai szá-

mításokban. 

használni a kötési energia, a rácsenergia, a hidratációs 

energia, az ionizációs energia és az elektronaffinitás 

adatokat reakcióhő és képződéshő kiszámításánál; meg-

határozni a reakcióhőt, a képződéshőt egyszerű körfo-

lyamat segítségével. 

 

4.6. Kémiai 

egyensúly 

Fogalmi szint  egyensúlyi koncentráció, kiindulási koncentráció 

Tudja   kiszámítani az egyensúlyi állandót az egyensúlyi kon-

centrációkból, 

alkalmazni az egyensúlyi koncentráció és a kiindulási 

koncentráció, valamint az átalakulási százalék közti 

kapcsolatot. 
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4.7. Kémhatás Fogalmi szint pH, vízionszorzat. Ks, Kb, disszociációfok 

 Értse a vízionszorzatot: 

Kv = [H+]·[OH–] . 

a következő összefüggéseket: 

 
 

 Tudja alkalmazni az egész számú pH és az erős savak és bázi-

sok vizes oldatának [H+]-ja és [OH-]-ja közötti kapcso-

latot a kémiai számításokban. 

az egész számú pH-val kapcsolatos egyszerű számításo-

kat erős és gyenge savak, illetve bázisok esetén; 

a közömbösítési reakciók alapján történő sztöchiomet-

riai számításokat; a sav–bázis titrálással kapcsolatos fel-

adatokat; a különböző pH-jú erős sav-, illetve lúgolda-

tok összekeverésével kapcsolatos egyszerű számításo-

kat. 

 

4.8. Elektroké-

mia 

Fogalmi szint standardpotenciál, elektromotoros erő, elektrolízis. Faraday-törvények 

 Értse a következő összefüggést: 

EMF=  -  

a Faraday-törvényt: 

m = kIt, 

  F = 96 500 C/mol 

 Tudja 

 

 

Tudja alkal-

mazni 

kiszámítani az elektromotoros erőt standardpotenciá-

lokból, ill. fordítva. 

 

az elektrolízis tanult, illetve megadott elektródfolyama-

tait egyszerű sztöchiometriai számításokban. 

alkalmazni az elektrokémiai ismereteket (redoxi folya-

matok irányának becslése) a sztöchiometriai számítá-

sokban. 

a feladatban megadott, illetve a tanultakból kikövetkez-

tethető  elektródfolyamatokat egyszerű sztöchiometriai 

számításokban, 

a Faraday-törvényeket a sztöchiometriai számításokban 

tanult, illetve megadott elektródfolyamatok esetén. 
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5.8. FIZIKA 

KOMPETENCIÁK 
 

A vizsgázónak a követelményrendszerben és a vizsgaleírásban meghatározott módon az alábbi kompetenciák meglétét kell bizonyítania: 

– ismeretei összekapcsolása a mindennapokban tapasztalt jelenségekkel, a technikai eszközök működésével; 

– az alapvető természettudományos megismerési módszerek ismerete, alkalmazása; 

– alapmennyiségek mérése; 

– egyszerű számítások elvégzése; 

– egyszerűen lefolytatható fizikai kísérletek elvégzése, a kísérleti tapasztalatok kiértékelése; 

– grafikonok, ábrák értékelése, elemzése; 

– mértékegységek, mértékrendszerek használata; 

– a tanult szakkifejezések szabatos használata szóban és írásban; 

– a napjainkban felmerülő, fizikai ismereteket is igénylő problémák lényegének megértése, a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos problémák felismerése; 

– időbeli tájékozódás a fizikatörténet legfontosabb eseményeiben. 

Az emelt szintű fizika érettségi vizsgán ezen túlmenően az alábbi kompetenciák szükségesek: 

– az ismeretanyag belső összefüggéseinek, az egyes témakörök közötti kapcsolatok áttekintése, felismerése; 

– problémák megoldásában – a megfelelő matematikai eszközöket is felhasználva – az ismeretek alkalmazása; 

– a fizika tanult vizsgálati és következtetési módszereinek alkalmazása; 

– a tanultak alapján lefolytatható fizikai mérés megtervezése; 

– az alapvető fontosságú tények és az ezekből következő alaptörvények, összefüggések szabatos kifejtése, magyarázata szóban és írásban; 

– a mindennapi életet befolyásoló fizikai természetű jelenségek értelmezése; 

– több témakör ismeretanyagának logikai összekapcsolását igénylő, összetett fizikai feladatok, problémák megoldása; 

– időbeli tájékozódás a legfontosabb fizikatörténeti és kultúrtörténeti vonatkozásokban; 

– a környezetvédelemmel és természetvédelemmel összefüggő problémák megértése és elemzése. 
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I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 
 

Emelt szinten csak a középszintet meghaladó követelmények találhatók.  

A táblázat első oszlopában dőlt betűvel szereplő fogalmak, jelenségek stb. csak az emelt szintre vonatkoznak. 

 

1. Mechanika 
 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Newton törvényei 

Newton I. törvénye 

Kölcsönhatás 

Mozgásállapot, -változás 

Tehetetlenség, tömeg 

Inerciarendszer 

 

Newton II. törvénye 

Erőhatás, erő, eredő erő támadáspont, 

hatásvonal 

Lendület, lendületváltozás, Lendület-

megmaradás  

Zárt rendszer 

Szabaderő, kényszererő 

 

Newton III. törvénye 

Erőlökés 

 

Ismerje fel és jellemezze a mechanikai kölcsönhatásokat. Is-

merje a mozgásállapot-változások létrejöttének feltételeit, tud-

jon példákat említeni különböző típusaikra. Ismerje fel és jel-

lemezze az egy kölcsönhatásban fellépő erőket, fogalmazza 

meg, értelmezze Newton törvényeit. Értelmezze a tömeg fo-

galmát Newton 2. törvénye segítségével. Ismerje a sztatikai tö-

megmérés módszerét. Tudja meghatározni a 3. pontban felso-

rolt mozgásfajták létrejöttének dinamikai feltételét. Legyen 

jártas az erővektorok ábrázolásában, összegzésében. Tudja, 

mit értünk egy test lendületén, lendületváltozásán.  

Konkrét, mindennapi példákban ismerje fel a lendületmegma-

radás törvényének érvényesülését, egy egyenesbe eső változá-

sok esetén tudjon egyszerű feladatokat megoldani. 

Konkrét esetekben ismerje fel a kényszererőket. 

Legyen jártas az egy testre ható erők és az egy kölcsönhatás-

ban fellépő erők felismerésében, ábrázolásában. 

 

Értelmezze a mindennapos mechanikai jelenségek-

nél az ok-okozati kapcsolatokat. 

Legyen jártas a sztatikai tömegmérésben. 

Alkalmazza Newton törvényeit a 3. pontban megha-

tározott mozgásfajtákra. 

Legyen jártas az erővektorok felbontásában. 

Tudja alkalmazni a lendületmegmaradás törvényét 

feladatmegoldásokban. 

Ismerje a kényszererő és a szabaderő fogalmát. 

 

 

 

 

 

 

Értelmezze az erőlökés fogalmát. 

Pontszerű és merev test egyensúlya 

Forgatónyomaték 

Erőpár 

Egyszerű gépek: 

Lejtő, emelő, csiga 

Tömegközéppont 

 

Tudja értelmezni dinamikai szempontból a testek egyensúlyi 

állapotát.  

Tudjon egyszerű számításos feladatot e témakörben megol-

dani.  

Ismerje a tömegközéppont fogalmát, tudja alkalmazni szabá-

lyos homogén testek esetén.  

 

 

 

 

 

Mozgásfajták 

Anyagi pont, merev test 

 

 

Tudja alkalmazni az anyagi pont és a merev test fogalmát a 

probléma jellegének megfelelően.  
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Vonatkoztatási rendszer 

 

Pálya, út, elmozdulás 

Helyvektor, elmozdulásvektor 

Egyenes vonalú egyenletes mozgás 

Sebesség, átlagsebesség 

Mozgást befolyásoló tényezők: 

súrlódás, közegellenállás 

súrlódási erő 

 

Egyszerű példákon értelmezze a hely és a mozgás viszonyla-

gosságát. 

Tudja alkalmazni a pálya, út, elmozdulás fogalmakat.  

 

Legyen jártas konkrét mozgások út-idő, sebesség-idő grafi-

konjának készítésében és elemzésében. 

Ismerje és alkalmazza a sebesség fogalmát. 

Ismerje a súrlódás és a közegellenállás hatását a mozgásoknál, 

ismerje a súrlódási erő nagyságát befolyásoló tényezőket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a csúszási és tapadási súrlódásra vonatkozó 

összefüggéseket. 

 

 

Egyenes vonalú egyenletesen változó 

mozgás 

Egyenletesen változó mozgás átlagse-

bessége, pillanatnyi sebessége 

Gyorsulás 

Négyzetes úttörvény 

Szabadesés, nehézségi gyorsulás 

( 5.1) 

Ismerje fel és jellemezze az egyenes vonalú egyenletesen vál-

tozó mozgásokat.  

Konkrét példákon keresztül különböztesse meg az átlag- és a 

pillanatnyi sebességet, ismerje ezek kapcsolatát.  

Ismerje és alkalmazza a gyorsulás fogalmát. 

Tudjon megoldani egyszerű feladatokat. 

Értelmezze a szabadesést mint egyenletesen változó mozgást. 

Tudja a nehézségi gyorsulás fogalmát és értékét, egyszerűbb 

feladatokban alkalmazni is. 

Az a-t, v-t, s-t grafikon egyikének ismeretében tudja 

a másik két grafikont elkészíteni. Ismerje az út gra-

fikus kiszámítását a v-t grafikonból.  

 

 

 

Összetett mozgások 

Függőleges, vízszintes hajítás 

 

Értelmezze egyszerű példák segítségével az összetett mozgást.  

 

Tudja meghatározni a függőleges és vízszintes hají-

tás magasságát, távolságát, időtartamát, végsebessé-

gét. 

Periodikus mozgások 

Az egyenletes körmozgás 

Periódusidő, fordulatszám 

Kerületi sebesség 

Szögelfordulás, szögsebesség 

Centripetális gyorsulás 

Centripetális erő 

 

 

Jellemezze a periodikus mozgásokat.  

 

 

 

 

Ismerje fel a centripetális gyorsulást okozó erőt konkrét jelen-

ségekben, tudjon egyszerű számításos feladatokat megoldani. 

 

 

 

 

 

 

Tudjon kinematikai és dinamikai feladatokat megol-

dani. 

 

 

Mechanikai rezgések 

Rezgőmozgás 

Harmonikus rezgőmozgás 

Kitérés, amplitúdó, fázis 

Rezgésidő, frekvencia 

Csillapított és csillapítatlan rezgések 

Rezgő rendszer energiája 

 

 

Ismerje a rezgőmozgás fogalmát.  

Ismerje a harmonikus rezgőmozgás kinematikai jellemzőit, 

kapcsolatát az egyenletes körmozgással kísérleti tapasztalat 

alapján. 
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Szabadrezgés, kényszerrezgés 

Rezonancia 

 

Matematikai inga 

Lengésidő 

Ismerje, milyen energiaátalakulások mennek végbe a rezgő 

rendszerben. 

Ismerje a szabadrezgés, a kényszerrezgés jelenségét. 

Ismerje a rezonancia jelenségét, tudja mindennapi példákon 

keresztül megmagyarázni káros, illetve hasznos voltát. 

Tudjon periódusidőt mérni. 

 

 

 

 

Ismerje a matematikai inga periódusidejét leíró ösz-

szefüggést, feladatmegoldásoknál és méréseknél 

tudja alkalmazni.  

Mechanikai hullámok 

(3.6, 3.7) 

Longitudinális, transzverzális hullám 

Hullámhossz, terjedési sebesség, frek-

vencia 

Visszaverődés, törés jelensége, törvé-

nyei 

Beesési, visszaverődési, törési szög, 

törésmutató 

Polarizáció 

Interferencia 

Elhajlás 

Állóhullám, duzzadóhely, csomópont 

Húrok 

Hangforrás, hanghullámok 

Hangerősség 

Hangmagasság 

Hangszín 

Ultrahang, infrahang 

 

Ismerje a mechanikai hullám fogalmát, fajtáit, tudjon példákat 

mondani a mindennapi életből.  

 

 

Ismerje a hullámmozgást leíró fizikai mennyiségeket.  

 

Tudja leírni a hullámjelenségeket, tudjon példákat mondani a 

mindennapi életből.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A hangtani alapfogalmakat tudja összekapcsolni a hullámmoz-

gást leíró fizikai mennyiségekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje az interferencia létrejöttének feltételeit. 

 

Ismerje az állóhullám kialakulásának feltételeit. 

 

 

 

 

 

 

Ismerje az ultra- és infrahang jellemzőit, néhány 

gyakorlati alkalmazást, a zajártalom mibenlétét. 

Munka, energia 

Munkavégzés, munka 

Gyorsítási munka 

Emelési munka 

Súrlódási munka 

Energia, energiaváltozás (4.4) 

Mechanikai energia: 

Mozgási energia 

Rugalmassági energia 

Helyzeti energia 

Munkatétel 
 

 

Definiálja a munkát és a teljesítményt, tudja kiszámítani ál-

landó erőhatás esetén. 

Ismerje a munka ábrázolását F-s diagramon.  

 

 

Tudja megkülönböztetni a különféle mechanikai energiafajtá-

kat, tudjon azokkal folyamatokat leírni, jellemezni. 

 

 

 

 

 

Tudjon munkát, teljesítményt számolni egyenletesen 

változó erőhatás esetén is. 

 

 

 

Jellemezze kvantitatív értelemben a különféle 

mechanikai energiafajtákat. 

 

 

Tudjon egyszerű feladatokat megoldani a munkaté-

tel segítségével. 
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Energiamegmaradás törvénye (2.5) 

Konzervatív erők munkája 

Teljesítmény 

Hatásfok (2.8) 

Tudja alkalmazni a mechanikai energiamegmaradás törvényét 

egyszerű feladatokban. Ismerje az energiagazdálkodás kör-

nyezetvédelmi vonatkozásait. 

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a teljesítmény és 

a hatásfok fogalmát. 

Mutassa be néhány energiaátalakító berendezés pél-

dáján, hogyan hasznosítjuk a természet energiáit. 

Értelmezze a konzervatív erő fogalmát. 

Értelmezze a hatásfokot mint a folyamatok gazdasá-

gosságának jellemzőjét. 

A speciális relativitáselmélet elemei 

(4.2) 

Az éter fogalmának elvetése, fényse-

besség 

Egyidejűség, idődilatáció, hosszúság-

kontrakció 

A tömeg, tömegnövekedés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a speciális relativitáselmélet alapgondola-

tait. 

 

 

Tudja, hogy a tömeg is relativisztikus mennyiség.  

Ismerjen az elméletet alátámasztó tapasztalatot. 

 

 

2. Termikus kölcsönhatások 
 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

2.1. Állapotjelzők, termodinamikai 

egyensúly 

Egyensúlyi állapot 

Hőmérséklet, nyomás, térfogat 

Belső energia 

Anyagmennyiség, mól 

Avogadro törvénye (4.1) 

Tudja, mit értünk állapotjelzőn, nevezze meg őket. Legyen tájé-

kozott arról, milyen módszerekkel történik a hőmérséklet mé-

rése. Ismerjen különböző hőmérőfajtákat (mérési tartomány, 

pontosság). Ismerje a Celsius- és Kelvin-skálákat, és feladatok-

ban tudja használni.  

Ismerje az Avogadro-törvényt. Értelmezze, hogy mikor van egy 

test környezetével termikus egyensúlyban. 

 

2.2. Hőtágulás 

Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágu-

lása 

Folyadékok hőtágulása 

 

 

Ismerje a hőmérséklet-változás hatására végbemenő alakválto-

zásokat, tudja indokolni csoportosításukat. Legyen tájékozott 

gyakorlati szerepükről, tudja konkrét példákkal alátámasztani. 

Tudjon az egyes anyagok különböző hőtágulásának jelentősé-

géről, a jelenség szerepéről a természeti és technikai folyama-

tokban, tudja azokat konkrét példákkal alátámasztani. Mutassa 

be a hőtágulást egyszerű kísérletekkel. 

 

 

 

 

 

 

 

Feladatok megoldásakor alkalmazza a hőtágulást le-

író összefüggéseket. 

2.3. Állapotegyenletek (összefüggés a 

gázok állapotjelzői között) 

Gay-Lussac I. és II. törvénye 

 

 

 

 



 371 

Boyle-Mariotte törvénye 

Egyesített gáztörvény 

Állapotegyenlet 

Ideális gáz 

Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás 

Ismerje és alkalmazza egyszerű feladatokban a gáztörvényeket, 

tudja összekapcsolni a megfelelő állapotváltozással. Ismerje az 

állapotegyenletet. Tudjon értelmezni p-V diagramokat. 

Mutasson be egyszerű kísérleteket a gázok állapot-

változásaira. Legyen jártas a p-V diagramon való 

grafikus ábrázolásban. Tudja alkalmazni az állapot-

egyenletet. 

 

2.4. Az ideális gáz kinetikus modellje 

(4.1) 

Hőmozgás 

 

 

 

Ismerje, mit jelent a gáznyomás, a hőmérséklet a kinetikus gáz-

elmélet alapján. Ismerjen a hőmozgást bizonyító jelenségeket 

(pl. Brown-mozgás, diffúzió). 
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2.5. Energiamegmaradás hőtani folya-

matokban (1.4) 

2.5.1. Termikus, mechanikai kölcsönha-

tás 

Hőmennyiség, munkavégzés 

 

 

2.5.2. A termodinamika I. főtétele 

zárt rendszer 

Belső energia 

Adiabatikus állapotváltozás 

2.5.3. Körfolyamatok 

Perpetuum mobile 

 

 

 

 

Értelmezze a térfogati munkavégzést és a hőmennyiség fogal-

mát. Ismerje a térfogati munkavégzés grafikus megjelenítését 

p-V diagramon. 

Értelmezze az I. főtételt, alkalmazza speciális – izoterm, izoc-

hor, izobár, adiabatikus – állapotváltozásokra.  

 

 

 

 

 

Értse a folyamatra jellemző mennyiségek és az álla-

potjelzők közötti különbséget. 

 

Tudja alkalmazni az I. főtételt feladatmegoldások-

nál. 

 

 

 

Tudjon értelmezni p-V diagramon ábrázolt speciális 

körfolyamatokat. 

Ismerje, mit jelent az elsőfajú perpetuum mobile ki-

fejezés, értse a megvalósítás lehetetlenségét. 

2.6. Kalorimetria 

Fajhő, mólhő, hőkapacitás 

Gázok fajhői 

 

 

Ismerje a hőkapacitás, fajhő fogalmát, tudja kvalitatív módon 

megmagyarázni a kétféle fajhő különbözőségét gázoknál. Le-

gyen képes egyszerű keverési feladatok megoldására.  

 

Tudjon egyszerű kalorimetrikus mérést elvégezni.  

 

 

2.7. Halmazállapot-változások 

2.7.1. Olvadás, fagyás 

Olvadáshő, olvadáspont 

2.7.2. Párolgás, lecsapódás 

Párolgáshő 

Forrás, forráspont, forráshő 

Szublimáció 

Cseppfolyósíthatóság 

Telített és telítetlen gőz 

Ismerje a különböző halmazállapotok tulajdonságait.  

Értelmezze a fogalmakat. 

Tudja, milyen energiaváltozással járnak a halmazállapotválto-

zások, legyen képes egyszerű számításos feladatok elvégzé-

sére. 

Tudja, mely tényezők befolyásolják a párolgás sebességét. Is-

merje a forrás jelenségét, a forráspontot befolyásoló tényező-

ket. 

 

 

 

Értse a gáz és a gőz fogalmak különbözőségét. Tudja 

kvalitatív módon magyarázni a gőz telítetté válásá-

nak okait, a telített gőz tulajdonságait. 

Ismerje a nyomás halmazállapot-változásokat befo-

lyásoló szerepét.  

2.7.3. Jég, víz, gőz 

A víz különleges fizikai tulajdonságai 

 

A levegő páratartalma 

Csapadékképződés 

 

 

Értse a víz különleges tulajdonságainak jelentőségét, tudjon 

példákat mondani ezek következményeire (pl. az élet kialaku-

lásában, fennmaradásában betöltött szerepe). 

Ismerje a levegő relatív páratartalmát befolyásoló tényezőket.  

Kvalitatív módon ismerje az eső, a hó, a jégeső kialakulásának 

legfontosabb okait. 

Értse, milyen változásokat okoz a felmelegedés, az üvegházha-

tás, a savas eső stb. a Földön. 

 

 

2.8. A termodinamika II. főtétele 

2.8.1. Hőfolyamatok iránya 

Rendezettség, rendezetlenség 
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Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok 

 

 

2.8.2. Hőerőgépek (1.5, 4.4) 

Hatásfok 

Másodfajú perpetuum mobile 

Tudjon értelmezni mindennapi jelenségeket a II. főtétel alap-

ján. 

 

 

 

 

Legyen tisztában a hőerőgépek hatásfokának fogalmával és 

korlátaival. 

 

 

Ismerje a reverzibilis, irreverzibilis folyamatok fo-

galmát.  

Értse, hogy mit jelent termodinamikai értelemben a 

rendezettség, rendezetlenség fogalma.  

 

 

Ismerje a másodfajú perpetuum mobile megvalósít-

hatatlanságát.  

Tudja alkalmazni a hőerőgépek működését leíró fo-

galmakat konkrét esetekre (pl. gőzgép, belső égésű 

motor). Ismerje a hűtőgép működési elvét. 

 

3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás 
 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

Elektromos mező 

Elektrosztatikai alapjelenségek 

Kétféle elektromos töltés 

Vezetők és szigetelők 

Elektroszkóp 

Elektromos megosztás 

Coulomb-törvény 

A töltésmegmaradás törvénye 

Az elektromos mező jellemzése 

Térerősség 

A szuperpozíció elve 

Erővonalak, -fluxus 

Feszültség 

 

Potenciál, ekvipotenciális felület 

 

 

Konzervatív mező (1.5) 

Homogén mező 

Földpotenciál 

3.1.3. Töltések mozgása elektromos me-

zőben (1.2) 

 

Értse az elektrosztatikai alapjelenségeket, és tudja ezeket ele-

mezni és bemutatni egyszerű elektrosztatikai kísérletek, hét-

köznapi jelenségek alapján. 

 

 

 

 

Alkalmazza az elektromos mező jellemzésére használt fogal-

makat. Ismerje a pontszerű elektromos töltés által létrehozott 

és a homogén elektromos mező szerkezetét és tudja jellemezni 

az erővonalak segítségével. Tudja alkalmazni az összefüggé-

seket homogén elektromos mező esetén egyszerű feladatok-

ban. 

 

 

 

 

Tudja, hogy az elektromos mező által végzett munka független 

az úttól. 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazza a Coulomb-törvényt feladatmegoldás-

ban.  

 

 

 

 

 

 

 

A pontszerű elektromos töltés által létrehozott és a 

homogén elektromos mezőt tudja jellemezni az ekvi-

potenciális felületek segítségével. 

Értse, hogy az elektrosztatikus mező konzervatív 

volta miatt értelmezhető a potenciál és a feszültség 

fogalma.  
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Alkalmazza a munkatételt ponttöltésre elektromos 

mezőben.  

Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön  

Töltések elhelyezkedése vezetőkön 

Térerősség a vezetők belsejében és felü-

letén 

Csúcshatás 

Az elektromos mező árnyékolása  

Földelés 

Kondenzátorok 

Kapacitás 

Síkkondenzátor 

Permittivitás 

Feltöltött kondenzátor energiája 

 

 

 

Ismerje a töltés- és térerősség viszonyokat a vezetőkön, legyen 

tisztában ezek következményeivel a mindennapi életben, tud-

jon példákat mondani gyakorlati alkalmazásukra. 

 

 

 

Ismerje a kondenzátor és a kapacitás fogalmát. Tudjon példát 

mondani a kondenzátor gyakorlati alkalmazására.  

 

 

Ismerje a kondenzátor energiáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje a kondenzátor lemezei között lévő szigetelő-

anyag kapacitásmódosító szerepét. Ismerje a síkkon-

denzátor kapacitásának meghatározását.  

 

Ismerje a feltöltött kondenzátor energiájának megha-

tározását, és alkalmazza a fenti összefüggéseket fel-

adatok megoldásában. 

Egyenáram 

Elektromos áramerősség 

Feszültségforrás, áramforrás 

Elektromotoros erő, belső 

feszültség, kapocsfeszültség 

Áramerősség- és feszültségmérő műsze-

rek 

 

 

 

Értse az elektromos áram létrejöttének feltételeit, ismerje az 

áramkör részeit, tudjon egyszerű áramkört összeállítani.   

 

 

Ismerje az áramerősség- és feszültségmérő eszközök haszná-

latát. 
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Ohm törvénye 

Ellenállás, belső ellenállás, külső ellen-

állás 

Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás 

Változtatható ellenállás 

Az ellenállás hőmérsékletfüggése 

Telepek soros, fogyasztók soros és pár-

huzamos kapcsolása 

Az eredő ellenállás 

 

 

 

 

Félvezetők 

Félvezető eszközök 

 

 

 

Értse az Ohm-törvényt vezető szakaszra és ennek következ-

ményeit, tudja alkalmazni egyszerű feladat megoldására, kí-

sérlet, illetve ábra elemzésére. 

 

 

 

 

Ismerje a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó össze-

függéseket, és alkalmazza ezeket egyszerű áramkörökre. 

 

 

 

 

 

Ismerje a félvezető fogalmát, tulajdonságait. Tudjon megne-

vezni félvezető kristályokat. Tudja megfogalmazni a félveze-

tők alkalmazásának jelentőségét a technika fejlődésében, tud-

jon példákat mondani a félvezetők gyakorlati alkalmazására 

(pl. dióda, tranzisztor, memóriachip). 

Alkalmazza az Ohm-törvényt összetett feladat meg-

oldására, kísérlet, illetve ábra elemzésére. Ismerjen 

ellenállásmérési módszert.  

 

 

 

 

Ismerje a fémek ellenállásának hőmérsékletfüggését. 

Értse a soros és a párhuzamos kapcsolásra vonatkozó 

összefüggések magyarázatát, és alkalmazza ezeket 

összetettebb áramkörökre is. Alkalmazza ismereteit 

egyszerűbb egyenáramú mérések megtervezésére, 

vagy megadott kapcsolási rajz alapján történő össze-

állítására és elvégzésére.  
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Az egyenáram hatásai, munkája és telje-

sítménye 

Hő-, mágneses, vegyi hatás 

(4.2) 

 

 

 

Galvánelemek, akkumulátor 

 

Ismerje az elektromos áram hatásait és alkalmazásukat az 

elektromos eszközökben. 

Ismerje az áram élettani hatásait, a balesetmegelőzési és érin-

tésvédelmi szabályokat. 

Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására az elektromos 

eszközök teljesítményével és energiafogyasztásával kapcsola-

tos ismereteit. 

Ismerje a galvánelem és az akkumulátor fogalmát, és ezek kör-

nyezetkárosító hatását. 

 

Az időben állandó mágneses mező 

Mágneses alapjelenségek 

A dipólus fogalma 

Mágnesezhetőség 

A Föld mágneses mezeje 

Iránytű 

 

Ismerje az analógiát és a különbséget a magneto- és az elekt-

rosztatikai alapjelenségek között.  

 

Ismerje a Föld mágneses mezejét és az iránytű használatát. 

 

A mágneses mező jellemzése 

Indukcióvektor  

Indukcióvonalak, indukciófluxus 

Ismerje a mágneses mező jellemzésére használt fogalmakat és 

definíciójukat, tudja kvalitatív módon jellemezni a különböző 

mágneses mezőket. 

Tudja kvantitatív módon jellemezni a mágneses me-

zőket. Ismerje az elektromos áram keltette mágneses 

mezőnek az elektrosztatikus mezőtől eltérő szerkeze-

tét. 
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Az áram mágneses mezeje 

Hosszú egyenes vezető, áramhurok, 

egyenes tekercs mágneses mezeje 

Homogén mágneses mező 

Elektromágnes, vasmag 

Mágneses permeabilitás 

Mágneses erőhatások 

A mágneses mező erőhatása áramjárta 

vezetőre 

Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető 

között ható erő 

Lorentz-erő 

Részecskegyorsító berendezés 

    (4.3) 

 

 

 

 

 

Ismerje az elektromágnes néhány gyakorlati alkalmazását, a 

vasmag szerepét (hangszóró, csengő, műszerek, relé stb.). 

Ismerje a mágneses mező erőhatását áramjárta vezetőre nagy-

ság és irány szerint speciális esetben. 

 

 

 

Ismerje a Lorentz-erő fogalmát, hatását a mozgó töltésre, is-

merje ennek néhány következményét. 

Alkalmazza a speciális alakú áramvezetők mágneses 

mezejére vonatkozó összefüggéseket egyszerű fel-

adatokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudjon a Lorentz-erővel kapcsolatos feladatokat 

megoldani. Tudjon megnevezni egy gyorsítótípust és 

ismerje működési elvét. 

Az időben változó mágneses mező 

Az indukció alapjelensége 

Mozgási indukció 

Nyugalmi indukció 

Faraday-féle indukciós törvény 

 

Lenz törvénye (1.4) 

Kölcsönös indukció 

Önindukció  

Tekercs mágneses energiája 

 

Ismerje az indukció alapjelenségét, és tudja, hogy a mágneses 

mező mindennemű megváltozása elektromos mezőt hoz létre. 

 

 

 

Ismerje Lenz törvényét és tudjon egyszerű kísérleteket és je-

lenségeket a törvény alapján értelmezni.  

Ismerje az önindukció szerepét az áram ki- és bekapcsolásánál.  

Ismerje a tekercs mágneses energiáját. 

 

Ismerje az időben változó mágneses mező keltette 

elektromos mező és a nyugvó töltés körül kialakuló 

elektromos mező eltérő szerkezetét. 

Alkalmazza az indukcióval kapcsolatos ismereteit 

egyszerű feladatok megoldására. 

 

A váltakozó áram  

A váltakozó áram fogalma 

 

Generátor, motor, dinamó 

Pillanatnyi, maximális és effektív fe-

szültség és áramerősség 

 

Váltakozó áramú ellenállások: 

ohmos, induktív és kapacitív ellenállás 

Fáziskésés, fázissietés 

 

Ismerje a váltakozó áram előállításának módját, a váltakozó 

áram tulajdonságait, hatásait, és hasonlítsa össze az egyenára-

méval.  

Ismerje a generátor, a motor és a dinamó működési elvét.  

Ismerje az effektív feszültség és áramerősség jelentését. Is-

merje a hálózati áram alkalmazásával kapcsolatos gyakorlati 

tudnivalókat. 

Ismerje, hogy a tekercs és a kondenzátor eltérő módon visel-

kedik egyenárammal és váltakozó árammal szemben.  

 

Ismerje a feszültség és az áram időbeli lefolyását leíró 

összefüggéseket. 

 

 

 

 

Értse az eltérő viselkedés okát.  

Alkalmazza ismereteit egyszerűbb váltakozó áramú 

kísérletek megadott kapcsolási rajz alapján történő 

összeállítására és elvégzésére. 
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A váltakozó áram teljesítménye és mun-

kája 

Hatásos teljesítmény 

Látszólagos teljesítmény 

Transzformátor 

 

Fáziseltérés nélküli esetben ismerje az átlagos teljesítmény és 

a munka kiszámítását. 

 

 

Ismerje a transzformátor felépítését, működési elvét és szere-

pét az energia szállításában. Tudjon egyszerű feladatokat meg-

oldani a transzformátorral kapcsolatban. 

Általános esetben ismerje az átlagos teljesítmény és a 

munka kiszámítását. 

 

 

Elektromágneses hullámok 

Az elektromágneses hullám fogalma 

Terjedési sebessége vákuumban 

Az elektromágneses hullámok spekt-

ruma: rádióhullámok, infravörös suga-

rak, fény, ultraibolya, röntgen- és gam-

masugarak (2.9) 

 

Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott 

Thomson-képlet 

Csatolt rezgések, rezonancia 

Dipólus sugárzása, antenna, szabad 

elektromágneses hullámok 

 

Ismerje a mechanikai és az elektromágneses hullámok azonos 

és eltérő viselkedését. 

 

 

Ismerje az elektromágneses spektrumot, tudja az elektromág-

neses hullámok terjedési tulajdonságait kvalitatív módon le-

írni. 

Ismerje a különböző elektromágneses hullámok alkalmazását 

és biológiai hatásait. 

Tudja, miből áll egy rezgőkör, és milyen energiaátalakulás 

megy végbe benne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje, hogy a modern híradástechnikai, távközlési, 

kép- és hangrögzítő eszközök működési alapelveiben 

a tanultakból mit használnak fel. 

 

 

Értse a rezgőkörben létrejövő szabad elektromágne-

ses rezgések kialakulását. 

 
 

Ismerje a gyorsuló töltés és az elektromágneses hul-

lám kapcsolatát. 
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A fény mint elektromágneses hullám 

Terjedési tulajdonságok 

Fényforrás  

Fénynyaláb, fénysugár 

Fénysebesség 

 

Hullámjelenségek 

A visszaverődés és törés törvényei – 

Snellius-Descartes törvény 

Prizma, planparalel lemez 

Abszolút és relatív törésmutató 

Teljes visszaverődés, határszög (szálop-

tika) 

Diszperzió 

Színképek (4.2) 

Homogén és összetett színek 

Fényinterferencia, koherencia 

Fénypolarizáció, polárszűrő 

Fényelhajlás résen, rácson 

 

 

 

 

Lézerfény 

 

Tudja, hogy a fény elektromágneses hullám, ismerje ennek kö-

vetkezményeit. Ismerje a fény terjedési tulajdonságait, tudja 

tapasztalati és kísérleti bizonyítékokkal alátámasztani. Tudja, 

hogy a fénysebesség határsebesség. 

 

 

Tudja alkalmazni a hullámtani törvényeket egyszerűbb felada-

tokban. Ismerje fel a jelenségeket, legyen tisztában létrejöttük 

feltételeivel, és értse az ezzel kapcsolatos természeti jelensé-

geket és technikai eszközöket. Tudja egyszerű kísérletekkel 

szemléltetni a jelenségeket. 

 

Ismerje a színszóródás jelenségét prizmán. 

 

Legyen ismerete a homogén és összetett színekről. 

Ismerje az interferenciát és a polarizációt, és ismerje fel ezeket 

egyszerű jelenségekben. Értse a fény transzverzális jellegét.  

 

 

 

Ismerjen a fénysebesség mérésére vonatkozó klasszi-

kus módszert (pl. Olaf Römer, Fizeau). 

 

 

Alkalmazza a hullámtani törvényeket összetett 

(prizma, planparalel lemez) feladatokban. 

Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni és elvégezni a 

hullámtani törvényekkel kapcsolatban (pl. törésmu-

tató meghatározása). 

 

Ismerje, hogy a fény terjedési sebessége egy közeg-

ben frekvenciafüggő. 

 

 

 

Ismerje az elhajlást, és ismerje fel ezeket egyszerű je-

lenségekben. Ismerje és értelmezze a színfelbontás 

néhány esetét (prizma, rács). Tudja alkalmazni a rá-

cson történő elhajlásra vonatkozó összefüggéseket 

hullámhossz mérésére. 

Ismerje a lézerfény fogalmát, tulajdonságait.  



 380 

A geometriai fénytani leképezés 

Az optikai kép fogalma (valódi, látszóla-

gos) 

Síktükör 

Lapos gömbtükrök (homorú, domború)  

Vékony lencsék (gyűjtő, szóró) 

Fókusztávolság, dioptria 

Leképezési törvény 

Nagyítás 

Egyszerű nagyító 

Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, táv-

cső 

A szem és a látás 

Rövidlátás, távollátás 

Szemüveg 

 

Ismerje a képalkotás fogalmát sík- és gömbtükrök, valamint 

lencsék esetén. Alkalmazza egyszerű feladatok megoldására a 

leképezési törvényt, tudjon képszerkesztést végezni tükrökre, 

lencsékre a nevezetes sugármenetek segítségével. Ismerje, 

hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta adott közegben a lencse 

alakjától függ. 

Tudjon egyszerűbb méréseket elvégezni a leképezési törvén-

nyel kapcsolatban. (Pl. tükör, illetve lencse fókusztávolságá-

nak meghatározása.) 

Ismerje a tükrök, lencsék, optikai eszközök gyakorlati alkal-

mazását, az egyszerűbb eszközök működési elvét. 

 

 

Ismerje a szem fizikai működésével és védelmével kapcsolatos 

tudnivalókat, a rövidlátás és a távollátás lényegét, a szemüveg 

használatát, a dioptria fogalmát. 

 

Alkalmazza a leképezési törvényt összetettebb fel-

adatok megoldására. 

 

Tudja, hogy a lencse gyűjtő és szóró mivolta a kör-

nyező közeg anyagától is függ. 

 

Tudjon egyszerűbb méréseket tervezni a leképezési 

törvénnyel kapcsolatban. 

 

 

 

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 
 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

4.1. Az anyag szerkezete (2.4) 
Atom 

Molekula 

Ion 

Elem 

Avogadro-szám (2.1, 2.3) 

Relatív atomtömeg 

Atomi tömegegység 

 

Tudja meghatározni az atom, molekula, ion és elem fogalmát. 

Tudjon példákat mondani az ezek létezését bizonyító fizikai-

kémiai jelenségekre. Ismerje az Avogadro-számot, a relatív 

atomtömeg és az atomi tömegegység fogalmát, ezek kapcsola-

tát. 

 

 

 

 

Tudjon ezekkel a mennyiségekkel számításokat vé-

gezni. 
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4.2. Az atom szerkezete  

Elektron 

Elemi töltés  

Elektronburok 

 

Rutherford-féle atommodell 

Atommag 

 

Ismerje az elektron tömegének és töltésének meghatározására 

vonatkozó kísérletek alapelvét.  

Tudja értelmezni az elektromosság atomos természetét az 

elektrolízis törvényei alapján. 

Tudja ismertetni Rutherford atommodelljét, szórási kísérleté-

nek eredményeit. Ismerje az atommag és az elektronburok tér-

fogati arányának nagyságrendjét. 

 

Tudja értelmezni Thomson katódsugárcsöves méré-

seit, a Millikan-kísérletet. 

 

4.2.1. A kvantumfizika elemei  

Planck-formula  

 

Foton (energiakvantum) 

Fényelektromos jelenség  

Kilépési munka 

Fotocella (fényelem) 

 

 

Vonalas színkép (3.6, 5.2) 

Emissziós színkép 

Abszorpciós színkép 

Bohr-féle atommodell 

Energiaszintek 

Bohr-posztulátumok 

Alapállapot, gerjesztett állapot 

Ionizációs energia 

 

Ismerje Planck alapvetően új gondolatát az energia kvantáltsá-

gáról. Ismerje a Planck-formulát.  

Tudja megfogalmazni az einsteini felismerést a fénysugárzás 

energiájának kvantumosságáról. Ismerje a foton jellemzőit.  

 

Tudja értelmezni a fotoeffektus jelenségét. Tudja ismertetni a 

fotocella működési elvét, tudjon példát mondani gyakorlati al-

kalmazására. 

Ismerje a vonalas színkép keletkezését, tudja indokolni alkal-

mazhatóságát az anyagi minőség meghatározására.  

 

Tudja megmagyarázni a Bohr-modell újszerűségét Rutherford 

modelljéhez képest. Ismerje az alap- és a gerjesztett állapot, va-

lamint az ionizációs energia fogalmát.  

 

 

Tudja a kilépési munka és a Planck-állandó méréssel 

való meghatározását. 

 

 

 

 

 

Ismerje az emissziós és abszorpciós színképek jel-

lemzőit. Ismerje a színképvonalak hullámhossza és 

az atomi elektronok energiája közötti összefüggést. 

Tudja mindezt értelmezni új elemek felfedezése 

szempontjából.  

 

4.2.2. Részecske- és hullámtermészet 

A fény mint részecske 

Tömeg-energia ekvivalencia (1.5) 

 

Az elektron hullámtermészete 

de Broglie-hullámhossz 

Heisenberg-féle határozatlansági relá-

ció 

 

Tudja megfogalmazni a fény kettős természetének jelentését.  

Ismerje a tömeg-energia ekvivalenciáját kifejező einsteini 

egyenletet. 

Ismerje az elektron hullámtermészetét. 

 

 

Tudja felírni a foton tömegére és energiájára vonat-

kozó összefüggéseket. Tudja megfogalmazni az 

anyag kettős természetét.  

Ismerje az elektron de Broglie-hullámhosszát és ki-

számítását egy szabadon mozgó részecske esetére. 

Ismerjen az elektron hullámtermészetét bizonyító kí-

sérletet.  

4.2.3. Az elektronburok szerkezete 

Fő- és mellékkvantumszám 

Pauli-féle kizárási elv 

Elektronhéj 

 

 

Kvantummechanikai atommodell 

 

Ismerje a fő- és mellékkvantumszám fogalmát, tudja, hogy az 

elektron állapotának teljes jellemzéséhez további adatok szük-

ségesek. Tudja meghatározni az elektronhéj fogalmát. Tudja 

megfogalmazni a Pauli-féle kizárási elvet.  

 

 

Tudja értelmezni a fő- és mellékkvantumszám fizi-

kai jelentését. Tudja megfogalmazni a Bohr-modell 

erre vonatkozó korlátait. 

Tudja alkalmazni Pauli elvét az elektronok betöltési 

rendjére a periódusos rendszerben. 
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Ismerje az elektron „tartózkodási helyének” jelenté-

sét az atomban a kvantummechanikai atommodell 

szerint.  

4.3. Az atommagban lejátszódó jelen-

ségek 

4.3.1. Az atommag összetétele 

Proton 

Neutron 

Nukleon 

Rendszám 

Tömegszám 

 

Izotóp 

 

Erős (nukleáris) kölcsönhatás 

Magerő 

Tömeghiány (1.5) 

Kötési energia 

Fajlagos kötési energia 

 

 

Tudja felsorolni az atommagot alkotó részecskéket. Ismerje a 

proton és a neutron tömegének az elektron tömegéhez viszonyí-

tott nagyságrendjét. Tudja a proton és a neutron legfontosabb 

jellemzőit. Tudja megfogalmazni a neutron felfedezésének je-

lentőségét az atommag felépítésének megismerésében. Ismerje 

a nukleon, a rendszám és a tömegszám fogalmának meghatáro-

zását, tudja a közöttük fennálló összefüggéseket. 

Tudja meghatározni az izotóp fogalmát, tudjon példát mondani 

a természetben található stabil és instabil izotópokra.  

Ismerje az erős (nukleáris) kölcsönhatás fogalmát, jellemzőit. 

Tudja megmagyarázni a magerő fogalmát, természetét. Tudja 

értelmezni a tömegdefektus keletkezését. Tudja értelmezni az 

atommag kötési energiáját a tömegdefektus alapján, ismerje 

nagyságrendjét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudja kiszámolni a tömegdefektus nagyságát. 

Tudja meghatározni a fajlagos kötési energia fogal-

mát, nagyságrendjét MeV-ban kifejezve. Tudja ér-

telmezni a fajlagos kötési energia görbéjét a tömeg-

szám függvényében. 

4.3.2. Radioaktivitás 

Radioaktív bomlás 

α-, β-, γ-sugarzás 

 

Magreakció 

Felezési idő 

Bomlási törvény 

Aktivitás 

 

Mesterséges radioaktivitás 

 

 

 

Sugárzásmérő detektorok 

 

 

Tudja meghatározni a radioaktív bomlás fogalmát. Tudja jelle-

mezni az a -, β-, γ-sugarzást. Tudja értelmezni a bomlás során 

átalakuló atommagok rendszám- és tömegszámváltozását. 

Ismerje a magreakció, a felezési idő fogalmát, a bomlási tör-

vényt. 

 

Ismerje az aktivitás, a bomlási sor fogalmát, ábra alapján tudjon 

magadott bomlási sort ismertetni.  

Ismerje a mesterséges radioaktivitás fogalmát. 

Tudjon példákat mondani a radioaktív izotópok ipari, orvosi és 

tudományos alkalmazására.  

 

 

 

 

Tudja a bomlási törvényt egyszerű feladatmegoldás-

ban használni. 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje néhány sugárzásfajta detektálására alkalmas 

eszköz (GM-cső, Wilson-kamra) működési elvét.  

4.3.3. Maghasadás 

Hasadási reakció 

Hasadási termék 

Lassítás 

Láncreakció 

Hasadási energia 

Ismerje a maghasadás folyamatát, jellemzőit. Tudjon párhuza-

mot vonni a radioaktív bomlás és a maghasadás között. Ismerje 

a hasadási termék fogalmát.  

Tudja ismertetni a láncreakció folyamatát, megvalósításának 

feltételeit. 

Tudja elemezni a 235U-ra megadott hasadási reakció 

egyenletét. 

 

 

 

 



 383 

 

Szabályozott láncreakció 

Atomreaktor 

Atomerőmű 

Atomenergia (2.8, 1.5) 

 

 

Szabályozatlan láncreakció 

Atombomba 

 

Ismerje a maghasadás során felszabaduló energia nagyságát és 

keletkezésének módját. 

Tudja elmagyarázni a szabályozott láncreakció folyamatát, 

megvalósítását az atomreaktorban. Ismerje az atomerőmű és a 

hagyományos erőmű közötti különbség lényegét. Tudja megfo-

galmazni az atomenergia jelentőségét az energiatermelésben. 

Ismerje az atomerőművek előnyeit, tudjon reális értékelést adni 

a veszélyességükről. 

Ismerje a szabályozatlan láncreakció folyamatát, az atom-

bomba működési elvét. 

 

 

Tudja indokolni, hogy miért alkalmas az atomreak-

tor radioaktív izotóp gyártására. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Magfúzió 

 

A Nap energiája (5.2) 

Hidrogénbomba 

Tudja elmagyarázni a magfúzió folyamatát és értelmezni az 

energiafelszabadulást.  

Ismerje a Napban lejátszódó energiatermelő folyamatot. Is-

merje a H-bomba működési elvét.  

Tudjon értelmezni megadott fúziós magreakció-

egyenletet. 

 

4.4. Sugárvédelem 

Sugárterhelés 

Háttérsugárzás 

Elnyelt sugárdózis 

Dózisegyenérték 

Ismerje a radioaktív sugárzás környezeti és biológiai hatásait. 

Ismerje a sugárterhelés fogalmát. Tudja megfogalmazni a hát-

térsugárzás eredetét.  

Tudja ismertetni a sugárzások elleni védelem szükségességét és 

módszereit. Ismerje az embert érő átlagos sugárterhelés össze-

tételét. Ismerje az elnyelt sugárdózis fogalmát, mértékegységét, 

valamint a dózisegyenérték fogalmát, mértékegységét. 

 

 

 

 

4.5. Elemi részek 

Stabil és instabil részecske 

Neutrino 

Szétsugárzás-párkeltés 

 

  

Tudjon a stabil és instabil elemi részecskére példát 

mondani. Tudja, mi az antirészecske. Ismerje a neut-

rino jelentőségét a maghasadás energiamérlegében. 

Ismerje a szétsugárzás és párkeltés folyamatát. 

 

5. Gravitáció, csillagászat 
 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

A gravitációs mező 

Az általános tömegvonzás törvénye 

 

A bolygómozgás Kepler-törvényei 

(6.2) 

Súly és súlytalanság 

 

Ismerje a gravitációs kölcsönhatásban a tömegek szerepét, az 

erő távolságfüggését, tudja értelmezni ennek általános érvényét. 

Értelmezze a Kepler-törvényeket a bolygómozgásokra és a Föld 

körül keringő műholdak mozgására. 

Értelmezze a súly és súlytalanság fogalmát. 

 

Ismerje a Kepler törvényei és Newton gravitációs 

törvénye közötti összefüggést. Ismerje a gravitációs 

állandó mérését. 
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Nehézségi erő 

 

Potenciális energia homogén gravitá-

ciós mezőben (1.5) 

 

Kozmikus sebességek 

Tudjon példát mondani a gravitációs gyorsulás mérési eljárása-

ira. (1.4) 

Feladatokban tudja alkalmazni a homogén gravitációs mezőre 

vonatkozó összefüggéseket. 

 

Tudja értelmezni a kozmikus sebességeket. 

 

 

Problémamegoldásban tudja figyelembe venni a 

gravitációs gyorsulás tömeg- és távolságfüggését, 

térerősségjellegét. 

 

Csillagászat 

Fényév 

Vizsgálati módszerek, eszközök 

(4.2) 

Naprendszer 

 

Nap (4.4) 

 

Hold 

Üstökösök, meteoritok 

A csillagok (4.4) 

 

 

A Tejútrendszer, galaxisok 

 

 

 

 

Az Ősrobbanás elmélete 

A táguló Univerzum 

 

 

Ismerje a fényév távolságegységet. 

Legyen ismerete az űrkutatás alapvető vizsgálati módszereiről 

és eszközeiről. 

Legyen fogalma a Naprendszer méretéről, ismerje a bolygókat, 

a fő típusok jellegzetességeit, mozgásukat. 

Ismerje a Nap szerkezetének főbb részeit, anyagi összetételét, 

legfontosabb adatait. 

Tudja jellemezni a Hold felszínét, anyagát, ismerje legfontosabb 

adatait. Ismerje a holdfázisokat, a nap- és holdfogyatkozásokat. 

Határozza meg a csillag fogalmát, tudjon megnevezni néhány 

csillagot. Jellemezze a csillagok Naphoz viszonyított méretét, 

tömegét.  

Ismerje a Tejútrendszer szerkezetét, méreteit, tudja, hogy a Tej-

útrendszer is egy galaxis. Ismerje a Tejútrendszeren belül a Nap-

rendszer elhelyezkedését. Legyen tájékozott a galaxisok hozzá-

vetőleges számát és távolságát illetően, legyen ismerete az Uni-

verzum méreteiről. 

Ismerje az Ősrobbanás-elmélet lényegét, az ebből adódó követ-

keztetéseket a Világegyetem korára és kiinduló állapotára vo-

natkozóan. 

 

 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 
 

A fejezethez kapcsolódó kérdések, feladatok az előző fejezetek témaköreiben jelennek meg. 

 

TÉMÁK 

VIZSGASZINTEK 

Középszint Emelt szint 

6.1. A fizikatörténet fontosabb szemé-

lyiségei 

Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, 

Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, 
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Joule, Ampère, Faraday, Jedlik Ányos, 

Maxwell, Hertz, Eötvös Loránd, J. J. 

Thomson, Rutherford, Curie-család, 

Planck, Heisenberg, Bohr, Einstein, 

Szilárd Leó, Teller Ede, Wigner Jenő,  

Gábor Dénes 

Tudja, hogy a felsorolt tudósok mikor (fél évszázad pontosság-

gal) és hol éltek, tudja, melyek voltak legfontosabb, a tanultak-

hoz köthető eredményeik. 

 

 

 

 

Felfedezések, találmányok, elméletek 

Geo- és heliocentrikus világkép 

„Égi és földi mechanika egyesítése” 

Távcső, mikroszkóp, vetítő  

A fény természetének problémája 

Gőzgép és alkalmazásai 

Dinamó, generátor, elektromotor 

Az elektromágnesség egységes elmé-

lete 

Belső égésű motorok 

Az elektron felfedezésének története 

Radioaktivitás, az atomenergia alkal-

mazása  

Röntgensugárzás 

Speciális relativitáselmélet 

Kvantummechanika 

Az űrhajózás történetének legfontosabb 

eredményei 

Félvezetők 

Lézer 

 

Tudja a felsoroltak keletkezésének idejét fél évszázad pontos-

sággal, a 20. századtól évtized pontossággal. Tudja a felsoroltak 

hatását, jelentőségét egy-két érvvel alátámasztani, az elméletek 

lényegét néhány mondatban összefoglalni. Tudja a felsoroltakat 

a megfelelő nevekkel összekapcsolni. 

Legyen tisztában a geo- és heliocentrikus világkép szerepével a 

középkori gondolkodásban. Tudja, milyen szerepe volt a kísérlet 

és a mérés mint megismerési módszer megjelenésének az újkori 

fizika kialakulásában. Tudja példákkal alátámasztani a newtoni 

fizika hatását a kor tudományos és filozófiai gondolkodására. Is-

merje az optikai eszközök hatását az egyéb tudományok fejlő-

désében. Tudja érzékeltetni néhány konkrét következmény fel-

sorolásával az újabb és újabb energiatermelő, -átalakító techni-

kák hatását az adott kor gazdasági és társadalmi folyamataira 

(gőzgépek, az elektromos energia és szállíthatósága, atomener-

gia). Tudja felsorolni a klasszikus fizika és a kvantummechanika 

alapvető szemléletmódbeli eltéréseit. Legyen tisztában a nukle-

áris fegyverek jelenlétének hatásával világunkban. Tudja alátá-

masztani a modern híradástechnikai, távközlési, számítástechni-

kai eszközöknek a mindennapi életre is gyakorolt hatását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismerje Maxwell és Hertz munkásságának lényegét, 

jelentőségét.  

Tudja felsorolni a tanultak alapján a klasszikus fizika 

és a relativitáselmélet alapvető szemléletmódbeli el-

téréseit. 
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6. A TANKÖNYVVÁLASZTÁS SZEMPONTJAI 

 

 A tankönyvek egyaránt feleljenek meg a kerettantervi és az érettségi követelményeknek. 

 Fektessenek nagy hangsúlyt az érettségire való felkészítésre. 

 Legyenek korszerűek, ugyanakkor a jól bevált tanítási módszereket is alkalmazzák. 

 Tárgyalják kellő részletességgel az ismereteket az eredményes felkészüléshez: segítsék 

logikus és közérthető magyarázatokkal a tanár és a diák munkáját. 

 Kínáljanak számtalan változatos típusú, különböző nehézségi fokú feladatot a rögzítéshez 

és a készségfejlesztéshez. 

 A diákok az érdeklődési körükhöz közelálló témákon keresztül, gyakorlati oldalról sajá-

títhassák el az ismereteket. 

 A tankönyvek minősége, megjelenése legyen alkalmas a diákok esztétikai érzékének fej-

lesztésére. Jellemezze őket a 21. század tanulóinak elvárásaihoz igazodó fiatalos stílus, 

színes, ötletes formavilág. 

 Legyenek formai és tartalmi szempontból is egységes felépítésűek, áttekinthetőek. 

 A tankönyvek egymásra épülő tantárgyi rendszerek, tankönyvcsaládok, sorozatok tagjai 

legyenek. 

 Világos, logikus felépítésükkel és igényes, a korosztály számára érthető nyelvezetükkel 

segítsék a tananyag elsajátítását.  

 A tantárgyi kereteken belül a korosztály tapasztalatait, jellegzetes problémáit a 

középpontba helyezve, a tanulókat önálló véleményalkotásra ösztönözve adjanak teret az 

önismeret és az érzelmi intelligencia fejlesztésének, az erkölcsi nevelésnek. 

 A taneszközöket egészítse ki olyan digitális tananyag, amely interaktív táblán segíti az 

órai munkát feladatokkal, valamint olyan digitális hozzáférés, amely segíti a diákok 

otthoni tanulását az interneten elérhető tartalmakkal. 

7. A TANTÁRGY ÉS PEDAGÓGUSVÁLASZTÁS SZABÁLYAI 

Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyak-

ról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak (középiskolában tájékoztat továbbá a felké-

szítés szintjéről is). 

A tájékoztatónak tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni.  

A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat 

véleményét.  
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A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos 

döntését. A tanuló választása egész tanévre szól. A tanórán kívüli foglalkozások (szakkör, ön-

képzőkör, sportkör) kínálatát a tanulók a tanév első hetében ismerhetik meg és a megadott ha-

táridőig adhatják le az osztályfőnökükkel való megbeszélés után jelentkezésüket. 

Választott tárgyat, illetve foglalkozást 1-10. évfolyamon igazgatói engedéllyel, lezárt félév 

után, kivételes esetben lehet leadni. A 11., 12. (13.) évfolyamon sikertelen választás esetén, 

kivételes esetben csak a szaktanár javaslatára, lezárt félév után változtatható meg, ill. adható le 

a választott tantárgy. 

Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi 

kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit a középiskola igazgatójával, illetve az igaz-

gató által kijelölt pedagógussal. Választott tárgyat felvenni bármikor lehet. Ez utóbbi esetben 

az igazgató a szaktanár véleményét kikérve különbözeti vizsgát írhat elő.  

Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az 

évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem cse-

lekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolhatja.  
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8. A CSOPORTBONTÁSOK ELVEI 

Iskolánkban az idegen nyelvet és informatikát valamennyi képzési formában és évfolyamon 

csoportbontásban tanítjuk. A magyar nyelvet 5-8. osztályban csoportbontásban tanítjuk, a ma-

tematikát 5-8. és 11-12. évfolyamon részben csoportbontásban tanítjuk. A 11-12. évfolyamon 

képesség szerinti differenciált (nívó és normál) csoportokat szervezünk. Az I. idegen nyelvet a 

9-12. évfolyamokon évfolyam szinten szintezett csoportokban tanítjuk. A hittant felekezetek 

ill. rítusok szerinti csoportokban tanítjuk. Az ének-zenét 1-8. évfolyamokon képességek sze-

rinti bontásban tanítjuk. 

9. EGYÉB FOGLALKOZÁSOK SZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, vala-

mint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat 

szervez. A foglalkozások helyét és időtartamát az igazgató és helyettesei rögzítik a tanórán 

kívüli órarendben, terembeosztással együtt. A foglalkozásokról naplót kell vezetni. 

 A tehetséggondozás. A tehetséggondozás a Talentumok Tehetséggondozó Program keretében 

zajlik. A diákok a programba történő pályáztatását a szaktanárok, az osztályfőnökök, a mun-

kaközösség vezetők az igazgatóhelyettes koordinálásában végzik. Ezek vezetőit az igazgató 

bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni. 

 A tanulók öntevékeny diákköröket hozhatnak létre, melynek meghirdetését, megszervezését 

és működtetését a diákok végzik. A diákkörök munkája nagymértékben hagyatékozik a krea-

tív tanulók aktivitására, önfejlesztő tevékenységre. A diákkörök szakmai irányítását a tanulók 

kérése alapján kimagasló felkészültségű pedagógusok vagy külső szakemberek végzik az in-

tézményvezető engedélyével. 

 Az iskola ünnepi műsorainak, megemlékezéseinek terveit az éves munkaterv tartalmazza a 

műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezésével. Az ünnepségeken az iskola tanulói a 

házirendnek, az SZMSZ-nek és a szóbeli utasításoknak megfelelő öltözékben és rendben kö-

telesek megjelenni. 

 A versenyeken való részvétel diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A 

tanulók intézményi, városi, megyei és országos meghirdetésű versenyeken vehetnek részt, 

szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett országos versenyekre a felkészítésért, a 

szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettes felelősek. 

 A felzárkóztatások, korrepetálások célja az alapképességek fejlesztése és a tantervi követel-

ményekhez való felzárkóztatás. A korrepetálást az igazgató által megbízott pedagógus tartja. 
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 Az iskola énekkara sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott kórus-

vezető tanár. Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az egy-

házi, illetve az iskolai és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja. A kóruspró-

bák meghatározott időben – a rendkívüli eseteket leszámítva –, heti egy alkalommal tarthatók. 

Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön engedélyével szer-

vezhetők. 

 A színjátszó kör az iskola tanulói és szülői körében jelentkező széleskörű igényeket elégít ki 

működésével. Feladata tehetséges diákjaink számára kibontakozási lehetőség biztosítása, pro-

dukciók készítése az iskolai és más kulturális rendezvényekre. Irányítását az iskola pedagó-

gusa vagy külső szakember végezheti az intézményvezető engedélyével. 

 Az iskolai klubrendezvények: a suli-buli a diákönkormányzat programjai, szervezésében részt 

vesz a diákönkormányzat tevékenységét patronáló pedagógus.  

 A főépület aulájában különböző jellegű kiállítások megrendezésére kerül sor hivatásos és 

amatőr művészek, esetleg az iskola diákjainak alkotásaiból. Szervezésük az igazgató által 

megbízott pedagógus feladata. 

 Mozilátogatás keretében a tanulók évente legfeljebb két filmet tekinthetnek meg iskolai ke-

retben. Lehetőség szerint olyan filmeket kell választani, amelyek a tanulók kulturális, törté-

nelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon vagy az osz-

tályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak a középiskolás korosztály 

számára. Felelőse a színház- és mozifelelős, akit az igazgató bíz meg. 

 A zenei kultúra fejlesztése érdekében minden tanuló számára évi három-négy alkalommal a 

tanítási időben egy órás időtartamú hangversenyt szervezünk. A hangversenyen a pedagógu-

sok felügyelnek. 

 Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyel-

vekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen tapasztalato-

kat szerezhetnek az Európai Unió országairól és oktatási intézményeikről. Külföldi utazások 

az igazgató engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők. 

 Intézményünk kapcsolatot ápol határon túli magyar tannyelvű, egyházi középiskolákkal, 

melynek célja az érdeklődés, nyitottság, az együttérzés felélesztése a diákokban nemzettársa-

ink iránt. Évente egy-két alkalommal látogatunk határon túli magyar lakta területekre, illetve 

minden tanévben egy anyaországi találkozót szervezünk a meghívott testvériskolák diákjai-

nak, amelyen iskolánk diákjai is részt vesznek. A programokat a szabadid-szervező az osz-

tályfőnökök bevonásával szervezi.  

 A tanulmányi kirándulás az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, 

pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó 
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megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások szer-

vezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. 

 Az ISK vezetőjét az iskola igazgatója bízza meg és rendszeresen konzultál vele az iskola mun-

karendjét illető, illetve anyagi kihatással bíró kérdésekben. Az ISK működési szabályzatát 

külön működési szabályzat tartalmazza. 

 Iskolánkban alapfokú művészetoktatási tevékenység is folyik egy vagy több alapfokú művé-

szetoktatási intézmény beiskolázásában. 

 Az iskolarádió, iskolaújság diákszerkesztő bizottság munkájával, tanári vezetéssel működnek. 

 Napközis, illetve tanulószobai foglalkozások biztosítják a tanulók megfelelő felkészülését a 

tanórákra. A foglalkozást tartó pedagógus segítséget nyújt az írásbeli és szóbeli feladatok el-

végzésében, elősegíti a tanulási nehézségekkel küzdők sikeres felkészülését. A napközis, il-

letve tanulószobai foglalkozásokat tanulócsoportonként napi 2-3 óra időtartamban szervezzük 

meg, az azokat vezető pedagógust az iskola igazgatója a tantárgyfelosztás keretében bízza 

meg. 

10. A NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGHATÁROZOTT PEDA-

GÓGIAI FELADATOK HELYI MEGVALÓSÍTÁSÁNAK SZABÁ-

LYAI 

10.9. AZ ERKÖLCSI NEVELÉS 

A katolikus iskola egész nevelési tevékenységét átfogja a keresztény erkölcsiség: kötelesség-

tudat, a munka megbecsülése, mértéktartás, együttérzés, segítőkészség, tisztelet és tisztesség, 

türelem, megértés, elfogadás, önfegyelem, önzetlenség kimunkálása neveltjeiben. A nevelési 

program Nevelési területek, programok – mint a fenti célok megvalósításához szükséges esz-

közök és eljárások c. fejezetében részletesen megtalálhatóak azok a nevelési területek, ame-

lyek fejlesztése révén a fenti célt intézményünk komplex eszközrendszer felhasználásával 

megvalósítja. 

10.10. PÁLYAORIENTÁCIÓ  

Iskolánk az általános iskolai képzési formában 7-8., illetve a gimnázium 10-12 évfolyamán 

tanuló diákjait megismerteti a munka világával, különböző foglalkozásokkal. Ez történhet az 

osztályfőnöki órákon, iskolagyűléseken meghívott előadók segítségével, illetve iskolán kívüli 

kiállításokon, üzemlátogatásokon. Szoros kapcsolatot tart fenn pályaválasztási tanácsadó szer-

vezetekkel, diákjait eljuttatja különböző képességeket mérő vizsgálatokra. Elősegíti a tanulói 

aktivitás kibontakozását, az önismeret és önértéktudat, együttműködés és versengés fejlődését 
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diákprogramok (versenyek és projektnapok) szervezésével, korszerű tanulásszervezési módok 

alkalmazásával.   

10.11. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI NEVELÉS 

A biztonságos tájékozódás képességét a gazdálkodás és a pénz elsősorban a az Életvitel és 

gyakorlat órák tananyagának elsajátítása révén szerezhetik meg diákjaink. Ezen kívül meghí-

vott előadók egy-egy aktuális résztémában tájékoztatást adnak osztályfőnöki órákon és iskola-

gyűléseken. Abból a célból, hogy a tanulók felismerjék felelősségüket a az értékteremtő 

munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás és a fogyasztás területén, részt veszünk külön-

böző pályázatokon, projektekben.  

10.12. MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS 

A diákok megismertetése a média működésével, a valóságos és virtuális, a nyilvános és bizal-

mas érintkezés megkülönböztetésével, ezen médiajellemzők jogi és erkölcsi jelentőségével 

elsősorban a Mozgóképkultúra és médiaismeret órákon, valamint az Informatika tantárgy ke-

retein belül történik. Ezt az ismeretközvetítést és morális nevelést egészíthetik ki a kritikus ér-

tékelésre nevelés célját szem előtt tartó hittanórák és az iskolai vagy osztályfőnöki órák keret-

ében megvalósuló előadások  

Médiaszakkörünk, illetve sulirádió-szerkesztőségünk és diákújság-szerkesztőségünk kereté-

ben végzett tevékenységük révén egyesek kicsiben gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a 

tömegkommunikáció működéséről. Ezt színezi a helyi újság bizonyos rovatainak szerkeszté-

sében való részvételi lehetőségük, újságírók helyi előadásain való részvételük, szerkesztőségi 

látogatásaik.  

10.13. A TANULÁS TANÍTÁSA 

Az 5. és 9. évfolyamokon a tanév elején tanulás-módszertani napokat szervezünk. A kollégium 

pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal el az egyénre szabott tanulási módszerek ill. a 

tanulópárokban ill. tanulócsoportokban történő eredményes tanulás elsajátíttatása. Az iskolai 

könyvtár pedagógiai programjában a könyvtári és más információforrások mozgósítása első-

rendű szempont. Az egyes tantárgyak eredményes tanulása érdekében a szaktanárok megismer-

tetik diákjaikkal azokat a tantárgyspecifikus módszereket, amelyek elősegítik tantárgyuk ered-

ményes elsajátítását. A tanulás eredményességének az élethosszan tartó tanulás készségének 

kialakítása céljából fontos szerepet szánunk a tanuló testi, szellemi és lelki teljesítőképességé-

nek és motiváltságának fenntartására. 

  



 

392 

10.14. TOVÁBBI PEDAGÓGIAI FELADATOK 

A Nemzeti öntudat, hazafias nevelés, Állampolgárságra, demokráciára nevelés, Az önismeret 

és társas kultúra fejlesztése, A családi életre nevelés, A testi és lelki egészségre nevelés, Fele-

lősségvállalás másokért, önkéntesség, Fenntarthatóság, környezettudatosság területén elvég-

zendő pedagógiai feladatokat a Nevelési területek, programok…, illetve az Egészségnevelési 

és a Környezeti neveléssel foglalkozó fejezetek tartalmazzák. 
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IV. KOLLÉGIUMI NEVELÉS 
 

BEVEZETÉS 

A nevelési program összeállításánál alapul vett dokumentumok, szempontok: 

 

A kollégiumi nevelés és oktatás a közoktatási intézményrendszer szerves része. Mindenek előtt 

a NAT (110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet) kiemelt fejlesztési feladatain keresztül kapcsolódik 

az iskolai tantervi folyamatokhoz. A pedagógiai program kidolgozásánál figyelembe vettük a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény előírásait. 

A kollégiumok számára a nevelő - oktató munka legfontosabb elveiről és tartalmi elemeiről az 

„emberi erőforrások minisztere 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelete a Kollégiumi Nevelés Or-

szágos Alapprogramjának kiadásáról” ad eligazítást és útmutatást. 

Az alapprogram által meghatározott témakörök feldolgozása során és minden pedagógiai tevé-

kenységben különös hangsúlyt kell kapnia a kulcskompetenciák fejlesztésének. 

Ezek a következők: 

 anyanyelvi kommunikáció 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 matematikai-logikai kompetencia 

 természettudományos kompetencia 

 digitális kompetencia 

 hatékony önálló tanulás 

 szociális, állampolgári, életviteli és környezeti kompetencia 

 kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia 

 esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

 

A kollégiumok az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet alapján 2013. augusztus 31-ig vizsgálják 

felül és dolgozzák át pedagógiai programjukat. 

Az új program figyelembe veszi a szülők és diákok részéről jelentkező új partneri igényeket, 

amelyek elsősorban felgyorsult világunk élettempójából fakadnak, valamint figyel az utóbbi 

évek oktatáspolitikájában bekövetkezett nagymértékű hangsúlyváltozásokra. 

Ugyanakkor igyekszik a realitások talaján maradni.  A rendelkezésére álló időkeretben a neve-

lés és oktatás terén a legfőbb értékre, az emberi személyre és annak kiteljesítésére koncentrál. 

A program által kitűzött legfontosabb cél az ÉLET alázatos szolgálata, mely nem nélkülözheti 

a közoktatás egyetlen szereplője részéről sem a folyamatos erőfeszítést a jövő megalapozása 

érdekében. 
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1. HELYZETELEMZÉS – A KOLLÉGIUM SAJÁTOS ADOTTSÁGAI 

1.1. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 

A Szent Imre Kollégiumban elsősorban a Szent Imre Gimnázium tanulói laknak. A két intéz-

mény együttes nevelő-oktató munkája, szoros együttműködése biztosíthatja az intézményala-

pító és fenntartó egyház szándékát: hitéhez, vallásához, egyházához, nemzetéhez hű, keresztény 

értelmiség nevelését.  

A kollégium koedukált, de a fiúk és a lányok elhelyezése az elkülönülő épületrészekben prob-

lémamentesen megoldott. Korosztály összetétel szempontjából is színes a skála. A nyolcosztá-

lyos képzési forma elindítása kapcsán 5. évfolyamtól 13. évfolyamig minden korosztály jelen 

van a kollégiumban.  

Az utóbbi években a szentimrés diákok által el nem foglalt kollégiumi férőhelyekre néhány más 

iskolába járó tanulót is felvettünk. Elsősorban azokat, akik szüleikkel együtt igénylik a katoli-

kus szellemű nevelést, vállalva ezzel intézményünk sajátos értékrendjét. Az utóbbi évek tapasz-

talata azt igazolja, hogy az önkormányzati iskolákban tanuló kollégistáink mikro társadalmunk 

szerves részévé váltak. 

Tanulóink zömmel Szabolcs – Szatmár – Bereg megyéből érkeznek, de a szomszédos Hajdú – 

Bihar megyéből és Borsod – Abaúj – Zemplén megyéből is vannak diákjaink. Elvétve akad 

távolabbi településekről is. 

A kollégium 230 férőhellyel rendelkezik. A fiú részben 95, a lány részben 135 diákot tudunk 

elhelyezni összesen 49 szobában. A szobák többsége négy férőhelyes, de előfordul három, öt 

és nyolc férőhelyes is.  

A kollégium működési feltételei biztosítottak. Nehézséget jelent, hogy az épületegyüttes nagy 

alapterületen helyezkedik el, a széles és hosszú folyosók sok kihasználatlan teret jelentenek, s 

ez főként fűtési szezonban megnöveli a fenntartási költségeket. Ugyanakkor a nagy alapterület 

és a távolságok előnyt is jelentenek a nemek, korcsoportok és funkciók szerinti elkülöníthetőség 

szempontjából.  

Nagy előnyt jelent az iskola és a kollégium épületét összekötő folyosó, így közvetlen az átjár-

hatóság, s ez megkönnyíti a tornaterem állandó használatát, az étkeztetést, az idővel való gaz-

dálkodást. 

A kollégium bútorzatát az évek során lecseréltük és a diákok elhelyezése korszerűnek mond-

ható. 

Intézményünk egy lakótelep közepén helyezkedik el. Az 1992-es újraindulás óta szerves ré-

szévé váltunk a lakótelepnek, az itteniek elfogadták egy egyházi intézmény jelenlétét, működé-

sét, és számos kapcsolatot sikerült kialakítani a többi intézménnyel és társadalmi szervezetek-

kel, pl. iskolák, sportkörök, nyugdíjas-klub stb. 

A 2007/2008-as tanévben elindult az általános iskolai képzés, ami szükségesé tette a 

kollégium padlástereinek beépítését, hogy a legkisebbek is korszerű körülmények között tanul-

hassanak. E beruházással párhuzamosan megvalósult a fiú kollégium felújítása. Raktározási 

lehetőségeink ezzel párhuzamosan drasztikusan csökkentek. Örömteli tény, hogy 2013 nyarán 

elkezdődött egy korszerű sportcsarnok építése, a sportudvar déli részében, amely megoldja 

hosszú távon is diákjaink sportolási igényeinek kielégítését. Ugyanakkor a testnevelés órák is 

korszerű körülmények között zajlanak majd. 

A kollégiumi nevelő – oktató munkát 9 pedagógus látja el. Egy kollégiumvezető, öt nő és három 

férfi nevelőtanár. A testület erénye, hogy összeszokott, mindenben együttműködő közösséget 

alkot. Szakos ellátottság szempontjából jó összetételű, mind a humán, mind a reál vonalon ké-

pes a kollégiumi feladatok jó színvonalú ellátására. 

Fenntartónk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye. Az intézmény indítása, fejlesztése, a be-

ruházások maximális támogatása jól szimbolizálja közös célunk fontosságát.  



 

395 

"Az Egyház - megfontolva saját üdvösséget szolgáló küldetését - a katolikus iskolát úgy tekinti, 

mint kiváltságosan alkalmas helyet híveink teljes emberré nevelésére, s mint az egész emberi-

ségnek nyújtott igen-igen fontos szolgálatot." (Kat. Isk. 16.) 

Az egyház fenntartói támogatása, a katolikus intézményekben dolgozók áldozatkészsége és a 

szülői oldal önzetlen támogatása együttesen jelenthet csak biztos alapot a krisztusi ember for-

málásában. S az emberi tényezőkön túl szükség van a gondviselésbe vetett határtalan bizalomra, 

hitre, reményre, szeretetre és imádságra!  

 

1.2. A KOLLÉGIUM KAPCSOLATRENDSZERE 

1.2.1 Az iskolai és kollégiumi pedagógus együttműködésnek formái 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola részben egységes egészként, részben öt önálló egységre és tantestületre tago-

zódva működik. Ennek okai a szerkezeti felépülés, valamint az alapító-fenntartó azon szán-

déka, hogy egyes feladatokat az intézmény egységes egészként, más feladatokat pedig in-

tézményegységenként pedagógiailag önállóan oldjon meg.  

A kollégium szoros kapcsolatban áll az intézményegységekkel, különös tekintettel a gim-

náziumra, hisz lakói egyben a gimnázium tanulói. 

A gimnáziumi és kollégiumi tantestület külön illetékes a saját házirend elfogadásában, a 

tanulók iskolai, illetve kollégiumi fegyelmi vagy kártérítési ügyeiben való döntésében. 

Kívánatos, hogy a két testület rendszeres és tartalmas pedagógiai kapcsolatot tartson fenn. 

Az osztályfőnökök évente néhány alkalommal látogassák meg kollégista diákjaikat. A kol-

légiumi nevelőtanár legalább félévente keresse meg a csoportjába tartozó tanulók osztály-

főnökeit pedagógiai tapasztalataik kicserélésére. 

Mind a gimnáziumban, mind a kollégiumban kapott dicséretek, figyelmeztetések, fegyelmi 

büntetések kerüljenek be a diákok ellenőrzőjébe. 

1.2.2 Külső kapcsolatok 

1.2.2.1 Hivatalos kapcsolatok  

Az intézmény hivatalos, a törvényekben és az SzMSz-ben meghatározott kapcsolatot tart a 

fenntartó egyházmegyei püspökséggel, plébániáival, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Fő-

hatóságával a MKPK Iskolabizottságával, a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbkép-

zési Intézettel (KPSzTI). Továbbá az Oktatási Hivatallal, illetve tapasztalatcsere céljából fo-

lyamatos kapcsolatban áll a megyei kollégiumok szakértőivel, a város és a megye összes kol-

légiumának vezetőjével. 

1.2.2.2 A szülőkkel való kapcsolattartás 

A kollégium kapcsolatrendszerében kiemelten fontos helyet foglalnak el a szülők, hisz őszinte 

együttműködésükkel, észrevételeikkel pótolhatatlan szerepük van tanulóink jellemének, sze-

mélyiségének formálásában. Együttműködésünk alapja, hogy a család és a kollégium ugyanazt 

a mindannyiunk által elfogadott, keresztény alapokon nyugvó értékrendet közvetítse. Ennek 

érdekében már a nyílt napok és a felvételi alkalmával lehetőséget kínálunk a kollégium megis-

merésére, bemutatjuk a kollégium kápolnáját, szobáit, egyéb helyiségeit, ismertetjük nevelési 
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elveinket, a kollégium működési rendjét. A kollégiumba történő beköltözéskor szülői értekez-

letet tartunk, ahol a tanév kiemelt feladatairól, az aktuális kérdésekről tájékozódhatnak. Kérjük 

együttműködésüket, megbeszéljük velük a kapcsolattartás szükségességét, módját, lehetősé-

geit. Különösen fontos, hogy lássuk a közös célt, a gyermek jövőjét, s konfliktushelyzetekben 

is tudjunk ennek megfelelően jó döntést hozni. 

A nevelőtanárok, csoportvezetők tanév közben általában telefonon, a kisgimnazisták esetében 

a hétvégi hazainduláskor, illetve a vasárnap esti visszaérkezéskor személyesen is tartják a kap-

csolatot a szülőkkel, szükség esetén konzultációra is hívjuk őket. 

A találkozás lehetőségét kínáljuk minden hazautazás illetve visszaérkezés alkalmával, illetve a 

kollégiumi nevelők is rendelkezésre állnak az iskolai szülői értekezletek és fogadóórák kap-

csán. 

1.2.2.3 Az egyházközségekkel való kapcsolat 

Diákjaink egyben az egyházmegye valamelyik egyházközségének tagjai is. Arra neveljük őket, 

hogy az otthon töltött vasárnapokon vállaljanak aktív szolgálatot a liturgián, képviseljék a hívek 

előtt a kollégium értékrendjét, mutassanak példát azonos korú vagy fiatalabb társaiknak. Buz-

dítjuk diákjainkat, hogy kapcsolódjanak be egyházközségük lelki, karitatív életébe. A plébáno-

sukkal, hitoktatójukkal történő együttműködés során tapasztaljuk, hogy gyermekeink sok eset-

ben töltenek be „jel” szerepet egyházközségükben is. 

1.2.2.4 Kapcsolattartás más egyházi intézményekkel 

A katolikus intézmények újraindítását követően mindenki számára pótolhatatlan segítséget je-

lentett egy másik intézmény életébe történő betekintés, hisz e kapcsolatok révén mintát, tapasz-

talatokat, összehasonlítási alapot kaptunk. Személyes ismeretségek, barátságok születtek. Ezek 

alapján ma is kölcsönösen segítjük egymást egy-egy kirándulás, lelkigyakorlat, ifjúsági talál-

kozó megszervezésében. De talán a legfontosabb az az imádságra épülő lelki-kegyelmi háttér, 

amit ezen intézmények léte jelent az egész országban. 

1.2.2.5 Kapcsolattartás önkormányzati kollégiumokkal 

Intézményünk indulása óta bekapcsolódik a megyei kollégiumok számára szervezett tovább-

képzésekbe, szakmai-, kulturális- és sportprogramokba. Folyamatos a kapcsolattartás a városi 

kollégiumokkal. Különösen nagy élményt jelent a kollégiumok számára szervezett bajnoksá-

gokon való részvétel. 

1.2.2.6 Kapcsolattartás karitatív szervezetekkel 

Gyermekeink szociális érzékenységét fejleszti a caritas-munkába történő bekapcsolódás. Min-

den évben részt veszünk a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által szervezett karácsonyi ado-

mánygyűjtő akcióban. Sok esetben hoznak adományokat maguk a diákok is, amiket az Egyház-

megyei Caritas vagy a Máltai Szeretetszolgálat által juttatunk célba. 

Az új köznevelési törvény nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért is épült bele az a 

javaslat, amely az érettségit minden magyar diák számára meghatározott idejű közösségi szol-

gálat teljesítéséhez köti. Az érettségi leendő előfeltételének üzenete, hogy elengedhetetlenül 

szükség van a társadalom nehéz helyzetben lévő tagjainak, közülük is hangsúlyozottan a segít-
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ségre szorulóknak a támogatására, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére, a hátrányos hely-

zetű emberekkel szembeni előítéletek csökkentésére és a környezettudatosság, az állampolgári 

aktivitás erősítésére. A felnövekvő nemzedékekben hosszú távon is tudatosítani kell, hogy egy 

nemzet tagjaiként összetartozunk, és nem hagyhatjuk sorsukra a bajba jutottakat, a rászorulókat. 

2. A KOLLÉGIUM FUNKCIÓRENDSZERE – ALAPELVEK 

Kollégiumunk a környezet, a társadalom, a beiskolázási körzet sajátosságait, valamint partne-

reink igényeit és elvárásait figyelembe véve végzi munkáját. Kiemelt társadalompolitikai fel-

adat: segíteni a tanulókat a hátrányok leküzdésében, biztosítani az integrációt és a hozzáférést 

a jó minőségű tudáshoz, ezáltal javítani az életminőséget és elősegíteni a társadalmi mobilitást. 

2.1. ALAPFUNKCIÓK 

2.1.1. Oktatáspolitikai, szociálpolitikai funkció 

 a szabad iskolaválasztás jogának biztosítása 

 a tankötelezettség megvalósíthatóságának, teljesítésének biztosítása 

 a továbbtanulás lehetőségének biztosítása 

 az esélyegyenlőség megteremtése, a társadalmi mobilitás elősegítésében való 

részvétel 

 alapvető erkölcsi normák érvényesítése 

 integrált nevelés, az integrációt elősegítő pedagógiai módszerek alkalmazása 

 az egyéni és életkori sajátosságok, a sajátos nevelési igényű tanulók szükséglete-

inek figyelembevétele 

 demokratikus, keresztény, nemzeti és európai nevelési elvek alkalmazása  

2.1.2. Szociális funkció 

Mint minden általános és középiskolás kollégium alapvető funkciója, hogy lakhatást, ellátást 

(otthont), valamint tanulási lehetőséget biztosítson a szülői háztól távol, elsősorban a Szent 

Imre Katolikus Gimnáziumban tanulni akaró, illetve ide felvett diákok számára. 

 az élet szociális alapjainak megteremtése (szociális ellátás és az ellátás bizton-

sága) 

 szociális "védőháló" az egyén és a közösség számára 

 az otthon, a "második otthon" kialakításának lehetősége 

2.2.KOLLÉGIUMPEDAGÓGIAI FUNKCIÓK 

2.2.1. Nevelés 

 családhelyettesítő funkció 

 szocializációs funkció 

 személyiségformáló funkció 

 nevelési értékeket közvetítő funkció 
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2.2.2.Tanítás, oktatás, képzés 

 az iskolai teljesítés feltételeinek megteremtése 

 felzárkóztatás 

 tehetséggondozás 

 pályaorientáció, pályaválasztás 

 

Nevelésünk érték- cél- és feladatrendszerének bemutatása előtt hangsúlyozzuk, hogy kollégi-

umi munkánkban is, mind a tervezésben, mind a megvalósításban arra az elvi alapvetésre épí-

tünk, amelyet a Pedagógiai Program iskolai részében találunk részletesen kifejtve:  

 A katolikus nevelés szentírási, teológiai háttere 

 A diákokban kialakítandó személyiségideál 

 A világ, amelyben élünk 

 Erkölcsi elvárások a tanároktól a diákoktól 

 Erkölcsi ajánlások szülőknek 

Az elvi alapvetésen túl szükségesnek tartjuk felsorakoztatni azokat a konkrét értékeket, célo-

kat és követelményeket, amelyek mentén munkánk szerveződik, amelyek kollégiumi mun-

kánk domináns elemei. 

3. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS ÉRTÉKRENDSZERE 

Tudatos erkölcsiség 

 erkölcsösség, jólneveltség, értéktisztelet, viselkedési, magaviseleti szabályok be-

tartása, becsületesség, jellemesség 

 a jó, a rossz, a helyes, a helytelen, az igaz, a hamis felismerése 

 őszinteség, egyenesség, nyíltság, a felelősség vállalása 

 hit és hűség 

 szeretet, megértés, türelem, alázat 

 felelős szabadság, belső fegyelmezettség 

 segítőkészség 

Műveltség, tudás, intelligencia 

 a tanulás, a tájékozottság fontosságának elfogadása 

 a művészet, a tudomány különböző területeinek ismerete, befogadása 

 nyelvtanulás, nyelvismeret, nyelvvizsga 

 motiváltság az önképzésre, permanens tanulásra 

 igényesség, szorgalom, kreativitás 

De! A mentális egészség megőrzése érdekében arra neveljük gyermekeinket (sőt a szülőt is), 

hogy alázattal vállalják: "egész világ nem a mi birtokunk". 

Önismeret, önelfogadás, reális énkép 

 igény az önismeretre, önnevelésre, az egyéniség kibontakoztatására 

 saját személyiségünk vállalása, egészséges önbecsülés 

 felelősségvállalás a saját életút alakításáért 

 céltudatosság, kitartás 

 nyitottság az élményekre, a jól végzett munka örömére, a pozitív érzelmekre 
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Konfliktustűrés, konfliktusok megoldására való törekvés 

 sikerorientáltság, de nem a siker minden áron való hajhászása 

 kudarctűrés (a "kudarc is lehet érték" felismerése) 

 a szorongások, feszültségek oldásának képessége 

 

Magyarság 

 a szülőföld, az elbocsátó környezet, a befogadó környezet szeretete, lokálpatrio-

tizmus, hazaszeretet 

 történelmünk, nemzetünk ismerete, szeretete 

 az anyanyelv művelése, „tiszta” használata 

 a határon kívül rekesztett, kisebbségben élő magyarok problémáinak ismerete, 

kapcsolatteremtés 

 hagyományaink, egész kultúrkincsünk ismerete, tisztelete, védelme, gyarapítása 

 nemzeti szimbólumaink tisztelete 

 a hazánkban élő nemzetiségek jogainak, kultúrájának, hagyományainak, nemzeti 

érzéseinek tiszteletben tartása 

 áldozathozatal a haza felvirágoztatásáért, békéjéért 

Európaiság 

 az európai kulturális hagyományok és örökség megismerése, megóvása, gyarapí-

tása 

 szomszédaink és a többi európai nép nemzeti érzéseinek, identitástudatának tisz-

teletben tartása 

 a közép-európai és kelet-európai régió sajátos történelmének, problémáinak meg-

ismerése 

Társadalmi szerepre nevelés 

 a "jó kollégista", az iskolai tanulói szerep, a dolgozói, az értelmiségi, a fogyasztói 

szerep jellemzőinek ismerete 

 egyéni és közösségi javak gyarapítása, a fogyasztásban mértékletesség, takarékos-

ság 

Egészség- és környezetvédelem 

 egészséges életmód 

 harmonikus, erkölcsös és konstruktív életvitel 

 a környezet értékeinek, szépségeinek felfedezése, kímélése, megőrzése 

 környezettudatos magatartás hasznosságának megőrzése 

 

  



 

400 

4. A KOLLÉGIUM KÜLDETÉSE, NEVELÉSI CÉLJAINK ÉS FEL-
ADATAINK 

4.1. KÜLDETÉSÜNK 

Tanulóinkat szigorú, de szeretetteljes légkörben, komoly követelményekkel, de mindig re-

ményteljes pedagógiai hozzáállással igyekszünk értelmes életre irányítani. Olyan kollégiumi 

életrend kialakítására törekszünk, amelyben a tanulók biztonságban és jól érzik magukat, mivel 

a magatartási szabályok átláthatóak, kiszámíthatóak, mindenkitől egyértelműen és következe-

tesen elvárhatóak. 

Célunk:  

 elkötelezettség (Isten, haza, család, szűkebb közösség iránt) 

 szakmai színvonal 

 rend (külső és belső=alaki és lelki) 

4.2. ALAPELVEK 

 a keresztény erkölcsi elvek megismertetése és életté váltása 

 a tanulók személyiségjogainak tiszteletben tartása 

 felelősség, bizalom, szeretet, segítőkészség és tapintat alkalmazása a nevelésben 

 a katolikus oktatás nevelési hagyományainak, a nemzeti és európai nevelési elvek 

alkalmazása 

 a tanulók aktivitásának, érdeklődésének formálása, fejlesztése, az öntevékenység 

és a közösségi önszerveződés támogatása 

 tehetséggondozás, felzárkóztatás, pályaválasztás, életkezdés segítése 

 együttműködés a szülőkkel, a partneriskolákkal 

 a környezet esztétikus kialakítása, szociális és érzelmi biztonság megteremtése 

 változatos és igényes művelődési és szabadidős tevékenységek biztosítása 

 integrált nevelés megvalósítása 

 egyéni bánásmód alkalmazása az életkori és személyiségre jellemző sajátosságok, 

különösen a sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembevételével 

 nemzeti hagyományok, nemzeti önazonosság ápolása, fejlesztése 

 a nevelőtestület pedagógiai, módszertani felkészültségének folyamatos fejlesztése 

 egységes normarendszer kidolgozása a kollégiumi nevelésben résztvevő partne-

rek számára (szülők, tanulók, tanulócsoportok, kollégiumi és iskolai nevelőtestü-

let, közvetlen és távolabbi környezet, stb.) 

4.3. A KOLLÉGIUMI MUNKA KIEMELT TERÜLETEI 

4.3.1. A tanulókról való gondoskodás 

Célunk, hogy a tanulók második otthonuknak tekintsék a kollégiumot. Tudják, hogy vannak 

kötelességeik, hogy a mulasztásaikat szeretetteljes szigorral számon kérik, de lehetőségük van 

élni jogaikkal és teljesítményeiket is megfelelően értékelik. 

Minden kollégista számára biztosítjuk a megfelelő lakhatást, élelmezést, a tanuláshoz időt, nyu-

godt körülményeket, illetve segítséget a tananyag elsajátításához. Személyes problémáik meg-

oldásában is számíthatnak megértő támogatásunkra. 

4.3.2. Tanulás-támogatás fejlesztése 



 

401 

Az eredményes és hatékony ismeretszerzés, a megismerési és gondolkodási képességek fejlesz-

tése érdekében a kollégium lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák 

a helyes tanulási módszereket. Kiemeli a tanulási motívumok – az érdeklődés, a megismerés és 

a felfedezés vágyának –fejlesztését, hangsúlyt helyez annak előmozdítására, hogy az ismeretek 

elsajátítása ne csak kötelességként, hanem igényként is fogalmazódjék meg a tanulókban, s így 

életprogramjuk részévé váljon a tanulás. 

Felzárkóztatás, a tehetségek kiválasztása és gondozása, a pályaorientáció segítése. 

A kollégium olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek se-

gítségével az egyes tanulók közötti műveltségi, képességbeli, felkészültségi, neveltségi külön-

bözőségeket kezelni képes. 

A kollégium feladata a tanulók képességeinek felismerése, és kibontakoztatásuk segítése. Tá-

mogatja a tanulásban elmaradt tanulókat, biztosítja annak esélyét, hogy a választott iskolában 

eredményesen végezzék tanulmányaikat. 

Létrehozza a tehetséges tanulók kiválasztására szolgáló rendszerét, segíti a tehetséges tanulókat 

képességeik továbbfejlesztésében, tudásuk bővítésében. 

A kollégium – iskolákkal együttműködve – valamennyi tanulója számára lehetővé teszi az 

egyes szakmák, hivatalok megismerését, segíti a pályaválasztást, illetve a választott pályára 

való felkészülést. 

 

4.3.3. Közösségi élet fejlesztése 

A kollégiumban a közösség életében való részvétel a kortárs közegben meghatározó élmény, 

hiszen ebben a közegben szerez szociokulturális tapasztalatokat, ebben alakul személyisége. 

Fontosnak tartjuk, hogy a diákok elsajátítsák a szociális viselkedés alapvető szabályait, alakul-

jon ki szabálytudatuk, értsék meg a döntési szabadság és felelősség összhangjának jelentőségét. 

Az együtt cselekvés, a közös feladatmegoldások segítik a tanulók egymás közötti kooperációját 

is. 

4.3.4. Hagyományápolás, a kollégium egyéni arculatának erősítése 

Kollégiumunk nem rendelkezik időben nagy múlttal, ezért a hagyományok kiépítése, meg-

erősítése történik. A már meglévő hagyományok ápolását fontosnak tartjuk, mert jelentősen 

erősítik a kollégiumhoz való kötődést. 

Működő, visszatérően igényelt hagyományteremtő eseményeink: 

 A kollégiummal való első találkozás formája: 

- levélben üdvözöljük az elsős tanulókat, szülőket, és tájékoztatjuk őket a di-

ákotthoni követelményekről, a szükséges felszerelési igényekről 

- szeptemberben az elsősöket külön fogadjuk (a kollégium bemutatása, is-

merkedés) 

- kollégiumi évnyitó szülői értekezleten a tanárok bemutatkozása 

 A végzős tanulók búcsúztatása (ballagás, műsor, ünnepi vacsora) 

 Név- és születésnapok megünneplése csoportszinten 

 Egyházi, vallási jellegű hagyományaink: 

 évfolyam- és diákmisék 
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 étkezés előtti és utáni ima 

 közös esti ima a kápolnában 

 zsolozsma 

 lelkigyakorlat 

 közös éneklések 

 Mikulás 

 Adventi gyertyagyújtások 

 Karácsony megünneplése (hangulatos ünnepi vacsora, fenyőállítás, ajándéko-

zás) 

 Évbúcsúztató szalonnasütés közös éneklés keretében 

4.3.5. A gyermek - és ifjúságvédelem programja 

Minden pedagógus közreműködik, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a ta-

nulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. 

Ehhez szükséges a szülők és a nevelők összehangolt munkája. 

Legfőbb feladatok:  

 A hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a veszélyeztetett tanu-

lók felmérése a tanév elején. 

 Alapvető cél, hogy anyagi nehézségek miatt egyetlen növendék se maradjon ki a 

kollégiumból. 

 Ennek megvalósítása érdekében a szülőkkel, a tanulóval, az alapítvánnyal és az 

igazgatósággal keressük a segítségnyújtás lehetőségeit a következő területeken: 

 normatív étkezési kedvezmény 

 ingyenes tankönyvellátás 

 a Szent Imre Diáktámogatási Program (Étkezési díj, tanulmányi kirán-

dulás, lelkigyakorlatok költségei, négy év során egy nyelvvizsga díja, 

egy külföldi nyelvgyakorló út költségei, támogatás a hazautazások és az 

utolsó tanév költségeinek finanszírozásához. A Program a négy év átla-

gában kb. 110.000 Ft/év támogatást biztosít.) 

 Egyedi, alkalomszerű támogatás – meghatározott céllal - a Szent Imre 

Katolikus Alapítvány részéről. 

 Veszélyeztetett tanulók nyomon követése (családlátogatás, együttműkö-

dés a nevelési tanácsadóval, a családsegítő szolgálatokkal, a gyermekjó-

léti központtal, a helyi önkormányzat gyermekvédelmi és gyámügyi fel-

adatot ellátó osztályával, az iskolapszichológussal.) 

 

A gyermekvédelmi munkát irányító etikai követelmények: 

 Minden kollégistát előítéletek nélkül segítünk, védünk, figyelünk,  

vizsgálunk, meghallgatunk, kérdezünk.  

 Tiszteletben tartjuk a kollégisták egyéniségét, emberi, gyermeki, személyiségi jo-

gait, emberi méltóságát.  
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 Senkit nem részesítünk igazságtalan előnyben, de a lehetséges segítés és beavat-

kozás érdekében rangsorolunk a hátrányosság és a veszélyeztetettség okait, mér-

tékét illetően.  

 Minden kollégistához szeretettel és tapintattal közelítünk.  

 Nem kíváncsiskodunk, de az adott helyzet feltárásához és megoldásához szüksé-

ges információkat tudományos igényességgel, az alkalmazható vizsgálati mód-

szerekkel megszerezzük.  

 A megszerzett információkat titokban tartjuk, azt csak a kollégista helyzetének 

javítására, problémájának megoldására használjuk. Egyéni, családi, intim infor-

mációkat titokként kezeljük.  

A kollégium pedagógiai munkáján belül elsősorban az alábbi tevékenységek szolgálják a 

gyermekvédelem céljainak megvalósítását: 

 felzárkóztató foglalkozások 

 tehetséggondozó foglalkozások 

 beilleszkedési zavarok csökkentése 

 személyes egyéni tanácsadás 

 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 

 családi életre történő nevelés 

 kollégiumi étkezési lehetőségek 

 tanulók szabadidejének szervezése 

 tanulók szociális helyzetének javítása, segély, természetbeni támogatás 

 szülőkkel való együttműködés 

 tájékoztatás a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatokról 

 együttműködés az iskolaorvossal és egyéb gyermekvédelemben résztvevő társa-

dalmi szervezetekkel. 

4.3.6. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, illetve a spe-

ciális célcsoportok fejlesztése 

Hátrányos helyzetűnek tekintjük mindazon tanulókat, akik speciális foglalkozások nélkül az 

életben nem egyenlő esélyekkel indulnak. A kollégium minden lehetséges eszközével erőfeszí-

tést tesz az indulási hátrányok csökkentésére, a társadalmi egyenlőtlenségek hatásainak enyhí-

tésére. A hátrányos helyzetű tanulók esetében különösen fontos, hogy tudásuknak és képessé-

güknek megfelelően tanuljanak, illetve akarjanak teljesíteni.  

Igyekszünk felismerni a szociális képességek tekintetében fejletlen és/vagy beilleszkedési za-

varral küszködő, a kreativitás szintjén és/vagy motivációjukat tekintve fejletlen tanulót. 

Külön figyelmet fordítunk arra, hogy felismerjük és egyéni bánásmódban részesítsük a rejtett 

dysgráfiás, dyslexiás, dyscalculiás tanulókat. 

Külön figyelmet szentelünk a határokon túli magyar tanulók helyzetének. A nemzeti, etnikai 

kisebbséghez tartozó, valamint a határon túlról érkező diákok számára hétvégeken is lakhatást 

biztosítunk, valamint segítjük az anyaországban való tájékozódásukat, hagyományaik átadását, 

ápolását, kultúrájuk megőrzését. 

A hátrány felismerése, mibenlétének megállapítása mindannyiunk felelőssége. Feltétlen szük-

ség van tehát a nevelőtestületen belüli folyamatos információáramlásra. 
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4.3.7. A kollégium legfontosabb külső partnereivel (iskola, szülő) való 

együttműködés, a kapcsolatok fejlesztése 

A szülő, a tanuló, az iskolai és a kollégiumi pedagógus együttműködésének folyamatos fenn-

tartása és továbbfejlesztése elengedhetetlen feladat a pedagógiai munkában. Az együttműkö-

dés alapvetően az információcserén alapszik. Az együttműködés során közösen kell törekedni 

az oktatási-nevelési célokban megfogalmazott normák elfogadtatására, a kulturált viselkedés 

kialakítására, a deviáns magatartás megelőzésére. Biztosítani kell a szülői szervezetek részvé-

telét a kollégium közösségformáló és nemzeti öntudatra nevelő programjában. 

4.4. TEMATIKUS CSOPORTFOGLALKOZÁSOK 

TÉMAKÖRÖK 

1. A tanulás tanítása 

2. Az erkölcsi nevelés 

3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

5. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

6. A családi életre nevelés 

7. Testi és lelki egészségre nevelés 

8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

10. Pályaorientáció 

11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

12. Médiatudatosságra nevelés 
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A kollégiumi csoportfoglalkozások éves óraszáma 

 

TÉMAKÖR 1-8. évfo-

lyam 

9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfo-

lyam 

12. évfolyam 13-14. évfo-

lyam 

A tanulás tanítása 4 3 2 2 2 1 

Az erkölcsi nevelés 2 2 2 2 1 1 

Nemzeti öntudat, haza-

fias nevelés 

2 2 2 2 1 1 

Állampolgárságra, de-

mokráciára nevelés 

1 2 2 2 1 2 

Az önismeret és a tár-

sas kultúra fejlesztése 

1 1 1 1 1 1 

A családi életre nevelés 1 1 2 2 3 3 

Testi és lelki egész-

ségre nevelés 

2 2 2 2 2 2 

Felelősségvállalás má-

sokért, önkéntesség 

2 2 2 2 1 1 

Fenntarthatóság, kör-

nyezettudatosság 

2 2 2 2 2 2 

Pályaorientáció 2 2 2 2 2 2 

Gazdasági és pénzügyi 

nevelés 

2 2 2 2 3 3 

Médiatudatosságra ne-

velés 

1 1 1 1 1 1 

 22 óra 22 óra 22 óra 22 óra 20 óra 20 óra 

 

A kollégiumokban évi 37 nevelési héttel (a 12–13–14. évfolyamon 33 nevelési héttel), ezen 

belül minden héten egy kötelező csoportvezetői foglalkozással kell számolni. Az óraszámok 

minden évfolyamon lehetővé teszik, hogy a kollégiumok a tematikus csoportfoglalkozásokat – 

részben vagy egészben – a csoportvezetői foglalkozások keretében, vagy a felkészítő foglalko-

zások terhére szervezzék meg. 

A 13-14. évfolyamra vonatkozó óraszámok és követelmények a szakképzésben résztvevő pe-

dagógiai foglalkozások alapját jelentik, amelyek ezekben a feladatokban résztvevő és nem tan-

köteles tanulók számára kollégiumi ellátást biztosító kollégiumok számára csak szakmai aján-

lást jelentenek. 

4.4.1. A tanulás tanítása, a gondolkodási kultúra fejlesztése 

Nevelési feladat 

A tanulmányi munka szervezése, a tanulási folyamat ösztönzése és segítése a kollégium sajá-

tos eszközeivel. 
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Fejlesztési követelmény 

Ismerjék meg, – és előbb tanári segítséggel, majd önállóan – alkalmazzák a kollégiumi tanu-

lás folyamatában használatos hatékony tanulási eljárásokat, módszereket. 

A tanulás szervezése 

Objektív feltételek 

 Tárgyi feltételek: a nyugodt tanulást 5 tanulószoba szolgálja, ahol minden diák-

nak saját tanulóasztala, a könyvek számára saját polca vagy fiókja van. A tanuló-

szobákban zajló szilenciumon való részvétel kollégiumunkban mindenki számára 

kötelező. A felügyelő tanárral történt egyeztetés alapján – kivételes esetben – en-

gedélyezett a szobában vagy kisebb csoportok esetén a klubban történő tanulás.  

 Állandó szaktanári segítés: a nevelők nemcsak felügyeletet látnak el a tanulási 

időszak alatt, hanem fontos feladatuk a tanulók felzárkóztatása, a nevelési célzatú 

és értékelő jellegű beszélgetések és a tanulási módszerek begyakoroltatása. 

 Időbeni feltételek: fő időkeret: a szilencium (a napirendben rögzített időben), 

kiegészítő időkeret: esti órákban, egyénileg differenciált 

 Egészségügyi feltételek: tiszta levegő, megfelelő világítás, egészséges testtar-

tás, pihentető szünetek. 

A szilencium ideje alatt biztosított a csend, a nyugalom. Ezen idő alatt nem lehet telefo-

nálni, rádiózni, magnózni, hangoskodni, vendéget fogadni.  

Szubjektív feltételek 

A tanulócsoportok összetétele, kialakításuk elvei 

A csoportokat igyekeztünk az adott objektív kereteknek megfelelően a legoptimálisabban ki-

alakítani: 

 a lány részen a két kisebb tanulót a mindenkori elsősök, illetve a negyedikesek (9. és 

12. évfolyam) vehetik birtokukba.  

Indok: az elsősöknek szokniuk kell a közös és csendes tanulást 

 a stúdiumot még nem zavarják a külön foglalkozásokról vagy a fakultá-

ciós foglalkozásokról később hazaérő tanulók 

 a negyedikeseknél megnövekszik az említett foglalkozások száma, ami 

"lazítja" a fő tanulási időkeretet s a munka súlya az esti órákra tolódik át. 

 A 10. és 11. évfolyamos lányok egy nagyobb tanulószobában, együtt készülnek az is-

kolai munkára. 

 5. és 6. évfolyamos kisgimnazistáink iskolai keretben készülnek. Esti tanulásukra kol-

légiumi foglalkoztató helyiségükben van lehetőség.  

 A fiúk egy nagy, de három részre tagolt helyiségben tanulnak, egy évfolyam pedig a 

gimnázium épületében készül.  

Fontos a helyes szokások kialakítása, meggyökereztetése, a helyes tanulási módszerek elsajátí-

tása. (Ezeket ismertetni kell csoportfoglalkozásokon, szülői értekezleteken.)  
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A nevelőtanár feladatai a tanulás megszervezésében: 

 tájékozódás a diákok egyéni tanulásának jellemzőiről (globális, frakcionalizált vagy ve-

gyes tanulás, tervszerű vagy tervszerűtlen tanulás) 

 az egyes gyerekek számára könnyű és nehéz tárgyak, illetve kedvelt és elutasított tár-

gyak 

 az egyéni tanulás tipikus hibái az egyes tanulóknál 

 a tanuló viszonyulása az iskolai sikerekhez és kudarcokhoz, dicsérethez és elmaraszta-

láshoz 

Ezek ismeretében segítőkész, nyugodt légkörben kell megszervezni a tanár és tanuló, a tanuló 

és tanuló segítő együttműködését, valamint az iskola tanáraival való együttműködést. 

 

A fejlődés ellenőrzésének módszerei:  

 rendszeres napi ellenőrzés, esetleges kikérdezés 

 elemző értékelés havonta a nevelőtanárok részéről csoport szinten 

 félévenként elemző értékelés a kollégiumvezető részéről kollégiumi szinten 

 az értékelésről és a további feladatokról a szülők rendszeres tájékoztatása 

A feladathoz kapcsolódó fejlesztendő kompetenciák: 

 a hatékony önálló tanulás  

 digitális kompetencia 

 matematikai kompetencia 

 

4.4.2. Erkölcsi nevelés 

A kollégiumi nevelés során fontos, hogy a diákok megismerjék az alapvető erkölcsi normákat 

és ezek a normák beépüljenek személyiségükbe, mindennapi életükbe, tevékenységükbe. A 

mindennapi életben szükséges, hogy emberséges emberré tudjunk válni. A legalapvetőbb er-

kölcsi normák, amelyek megmutatják számukra a helyes irányt az életben a10 parancsolatban 

olvashatók. Az erkölcsi jó olyan önzetlen megnyilatkozás (gondolkozásmód, szóbeli vagy írás-

beli közlés, magatartás, cselekedet), amellyel önmagunk és embertársaink (természeti és társa-

dalmi környezetünk) javát szolgáljuk.  

Az erkölcsi jó feltételezi, hogy önmagunkban és a külvilági kapcsolatainkban harmónia van. 

Ám a harmonikus lelki boldogság nem állandó kísérőnk, nem épül be a lelkünkbe szilárdan 

állandó megerősítésre, megújításra szorul. 

Az emberséges életvitel olyan erkölcsi alapérték, amelynek a megélésével magunkban önbe-

csülést másokban tiszteletet ébresztünk és a következő nemzedéknek példát nyújtunk. 

 

Nevelési feladat: 

Segíteni a jóra, az erkölcsi jóra nevelni diákjainkat. Felismertetni a saját életükben azokat a 

viselkedési normákat, amelyek alapjául szolgálnak az erkölcsös keresztény életnek. 

Megismertetni a jó és a rossz mibenlétével, a helyes magatartás és a jó döntés vezérelveivel. 
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Fejlesztési követelmények: 

- Helyes világszemlélet, önismeret és erkölcsi értékrend kialakítása 

- Legyen képes a társadalmi konfliktusok és erkölcsi dilemmák felismerésére, értelme-

zésére és megvitatására. 

- Ismerje fel felelősségét maga és mások sorsáért és a földi élővilág jövőjéért. 

- Legyen tisztában az alapvető egyéni és közösségi értékekkel. 

- Ismerje fel az alapvető erkölcsi értékeket. Tudjon különbséget tenni a jó és a rossz az 

igaz és a hamis között. 

- Ismerje a társadalmi együttélés alapvető szabályait. 

 

Konkrét tevékenységek: 

- esti ima, bűnbánat 

- viselkedési, öltözködési normák betartása 

- egymás elfogadása 

- társas viselkedés elsajátítása 

- csoportbeszélgetések 

- napirend elfogadása és betartása 

 

A csoportfoglalkozások tematikája: 

- Felelősség- és kötelességtudat 

- A munka megbecsülése 

- Mértéktartás, együttérzés, segítőkészség 

- Erkölcsi érzék kifejlődése és szerepe 

 

4.4.3. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A katolikus kerettanterv Alexandriai Szent Kelemen alapelvét idézi: „A gyermeket úgy kell 

fölnevelni a földön, hogy otthona a mennyben legyen.” E kötődés – a földhöz és mennyhez 

– nem gyengíti, hanem erősíti egymást. Isten Országának reménye nem kisebbíti a földi 

haza értékét, hisz e földi kötődés alapján körvonalazódik az odaáti valóság.  

Meg kell tanítani gyerekeinknek, hogy kik vagyunk és hova tartozunk. Nevén kell nevezni 

hibáinkat, és büszkén kell sorolnunk értékeinket. A mi dolgunk ránevelni: hibáinkból tanul-

nunk, értékeinket pedig őriznünk, ápolnunk és minden erőnkkel, tehetségünkkel gyarapíta-

nunk lehet és kell. 

A múlt segít a jelen megértésében és a jövőt is megalapozza. Szent Ágostonnal együtt vall-

juk, hogy az emlékezetből remény forrásozik.  

Értékek, amelyeket az elkövetkezőkben a korábbiaktól sokkal szisztematikusabban és kö-

vetkezetesebben kell megvalósítanunk: 

 Ismerjék meg a tanulók lakóhelyük értékeit és mutassák be egymásnak. 

Módszer: – térképen bejelölni a diákok lakóhelyeit,  

 kiselőadások a lakóhelyről  

 Nyíregyháza bemutatása (lakóépületek, utcák, terek, műemlékek, múzeu-

mok)  
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 Nemzeti jelképeink:(címer, zászló, Szent Korona, nemzeti ereklyék, emlék-

helyek, Himnusz, Szózat) 

 Híres magyar művészek és alkotásaik  

 Híres magyar történelmi személyiségek élete, munkájuk jelentősége  

 Híres magyar utazók: útjaik célja, útvonala, eredménye, hozzájárulásuk a 

magyar és egyetemes kultúrához  

 Magyar feltalálók, híres találmányok  

 Magyar olimpikonok  

 Világörökségek Magyarországon (Budapest, Hollókő, Pannonhalma)  

 A hazaszeretetet tükröző versek, irodalmi alkotások  

 Népmesék, népdal, ballada  

 Nemzetiségek Magyarországon, magyar nemzetiségek határainkon túl  

 Vendégszeretet, idegenforgalom  

E bőséges anyag feldolgozása rendkívül gazdag és színes program lehetőségét, tevé-

kenységformáit kínálja: 

 városnézés, kirándulás  

 gyűjtőmunka, kiállítás-szervezés  

 tablókészítés  

 vetélkedők megrendezése, szavalóverseny  

 kiselőadások  

 videofilmek megtekintése – beszélgetés, vita  

 plakát, dekoráció készítése  

Nemzeti ünnepeinkről iskolai szinten emlékezünk meg. 

A feladathoz kapcsolódó fejlesztendő kompetenciák: 

 esztétikai-művészeti tudatosság, kifejező készség 

 szociális és állampolgári kompetencia 

 idegen nyelvi kommunikáció 

 digitális kompetencia 

Nevelési feladat: 

A tanulók képességeinek és egyéni szükségleteinek megfelelő szervezeti és módszertani meg-

oldások alkalmazása. 

Fejlesztési követelmények: 

A tanulási nehézségekkel küzdő tanulók a választott iskolában eredményesen végezzék tanul-

mányaikat, a tehetséges tanulók kapjanak meg minden lehetőséget képességeik kibontakozta-

tására, tudásuk bővítésére. Helyes önismereten alapuló reális pályaválasztás. 
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4.4.4. Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A kollégium, sajátos nevelési helyzete révén tág teret enged a közösségben élés szabályainak 

megértésére, elfogadására és ezek begyakorlására. Az így szerzett ismeretek, tapasztalatok 

nagyban segítik a társadalom működésének megértését, a jog szabályozó szerepének felisme-

rését, a felelősen cselekvő állampolgári magatartás elsajátítását. 

Nevelési feladat: 

Fejlődjön az egyén közösségtudata és kompromisszumkereső problémamegoldó képessége. 

Fejlesztési követelmény: 

Váljon autonóm személyiségként olyan felelősen gondolkodó, az egyéni és közösségi célok 

között egyensúlyt találó, kompromisszumkereső állampolgárrá, aki a jogi normák elfogadója, 

ám egyúttal azok kritikus alakítója is. 

Fogadja el eszményként a demokratikus jogállamot, melyben a jogot az egyéni célok és a tár-

sadalmi törekvések konszenzuális egysége jelenti és jellemzi. 

Törekedjen a kollégiumi életben cselekvő módon részt venni, és aktív kezdeményezőként 

egyéni vagy mikroközösségi (pl.: szoba- vagy osztálytársak, évfolyamtársak, vagy közös fo-

lyosón lakók, stb.) szinten képviselni érdekeit. 

Jogkövető magatartásával váljon példaképpé (elsősorban) a fiatalabb diáktársai előtt; érezze át 

az állampolgárság súlyát, felelősségét, de ismerje fel és fogadja el annak cselekvő, alkotó lehe-

tőségét is. 

 

Konkrét tevékenységek 

Összhangban a történelem és a társadalomismeret témakörében szerzett tananyagi ismeretek-

kel, szemléletesen be kell mutatni a demokrácia és a diktatúra közötti különbségeket; tisztázni 

kell a demokratikus jogállam rendezési elveit, működését. 

A házi- és napirend előírásainak betartatásával mikrokörnyezeti szinten tudatosulhat a jogkö-

vető magatartás. A jognak, mint a közösségi (társadalmi) élet nélkülözhetetlen szabályozó esz-

közének az elfogadása. 

Az intézményi szinten működő Diákönkormányzat (DÖK) munkájának támogató, bátorító pe-

dagógusi attitűdjével segíteni kell a nyílt problémafelvetést. 

A hírforrások, a sajtó-típusok tartalmaiból válogatva célirányosan olyan információkra, műso-

rokra kell a figyelmet ráirányítani, melyek segítik a közéletben való eligazodást, megalapozzák 

az egyén állampolgári szerepének felismerését, az ez irányú felelősség tudatosulását, a cselekvő 

magatartást természetessé válását. 

A helyi és országos választások előtt segíteni kell a tájékozódást, a felelősségteljes döntés meg-

hozatalát. Szituációs játékok, helyzetgyakorlatok révén gyakorolni kell a helyes állampolgári 

magatartást. 

 

4.4.4.1. Európai azonosságtudat, egyetemes kultúra 

Az, hogy hangsúlyt helyezünk nemzeti kultúránkra, nem áll útjában annak a vágynak, hogy 

az „európai nagy család” tagjaiként éljünk. Sőt, minél inkább megismerjük nemzeti kultú-
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ránkat, annál nyilvánvalóbb, hogy az nem más, mint az egy közös európai örökség tovább-

fejlesztése. Így Európához, mint gyökereinkhez jutunk el, s ezáltal még jobban értjük és 

becsüljük értékeinket. Ez a kulturális egység az európai nemzetek között sokkal mélyebb és 

tartósabb közösséget biztosíthat, mint bármilyen gazdasági integrációs törekvés vagy poli-

tikai szövetség létrehozása.  

Az Európai Unióhoz történő csatlakozással együtt járó lehetőségek ismerete elengedhetet-

len, ugyanakkor látni kell ennek nehézségeit is. 

Az egyetemes kultúra birtokbavételéhez lehetőséget kell biztosítanunk a kollégiumban a 

szabadidő tartalmas eltöltésére, a gyerekek élményvilágának nevelésére, hiszen az érzelem-

világ az, ami a személy irányultságát erősen meghatározza, ami a személy cselekedeteire 

erősen kihat, ami által befolyásolt és érintett lesz a személy. Ezzel szemben az élményvilág 

az a terület is, aminek befolyásolására nagy erőket mozgósít a fogyasztóipar. Ezektől a ká-

ros hatásoktól úgy tudjuk megóvni diákjainkat, ha élményvilágukat az egyetemes kultúra 

értékeiből, egy sokkal összetettebb és szebb világból forrásoztatjuk, mint a pillanatnyi és 

gyors kommersz kielégülés.  

„Ha mindent Jézus Krisztusra vonatkoztatunk, meg tudjuk különböztetni az értékeket, ame-

lyek az embert emberré teszik, a negatív értékektől, amelyek az emberi méltóságot lerom-

bolják.” (VI. Pál) 

Információkra épülő világunkban kikerülhetetlen, hogy különös figyelmet fordítsunk a könyv-

tár és az információs források céltudatos használatára, az informatikai és számítástechnikai 

ismeretek elsajátítására és begyakorlására, az Internet pozitív irányban ható használatára. 

Konkrét tevékenységek 

 az Európáról és a világról szóló legfontosabb tudósítások figyelemmel köve-

tése a tömegkommunikációs eszközökben  

 külföldön járt tanulók élménybeszámolói  

 fénykép-, képeslap- és bélyeggyűjtés, azokból tabló készítése 

 nemzetiségi, illetve ún. „határok feletti” műsorok lehetőség szerinti megtekin-

tésének szorgalmazása 

 vallásos ifjúsági dalok, népénekek, gregorián énekek tanulása, éneklése részben 

kötelező, részben fakultatív jelleggel – felkészülés az évfolyam – illetve iskolai 

diákmisékre 

 filmklub 

 teadélutánok –„Beszélgető-kör” 

 évfolyamestek 

 klubfoglalkozások 

 fazekas szakkör 

 gyöngyfűzés 

 színház, mozi, hangverseny látogatások 

 múzeumlátogatások, kiállítások megtekintése, (Jósa András Múzeum, Sóstói Fa-

lumúzeum, Városi Galéria) 

 sportolási lehetőségek széles skálája (lásd az egészséges életre nevelésnél) 
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 a klubban színes tévé, audió - videó eszközök és szabadpolcos kiskönyvtár szol-

gálja a diákok kikapcsolódását 

 kollégiumi számítástechnika terem Internet hozzáféréssel 

 mobilszámítógépek igénybevételének lehetősége egyéni célokra 

 

4.4.4.2. Diákönkormányzat 

Intézményünkben (gimnázium és a kollégium) egy közös diákönkormányzat működik állandó 

kollégiumi képviselőkkel, sőt a DÖK jelenlegi elnöke kollégiumunk lakója. 

A DÖK választott tisztségviselői révén részt vesz a diákközösségek mindennapi életével kap-

csolatos célok kijelölésében, a feladatok végrehajtásában, az elért eredmények értékelésében, a 

keresztény közösségek építésében. E folyamatban a DÖK tagjai és vezetői képessé válnak a 

demokratikus érdekérvényesítés, problémamegoldás és konfliktuskezelés technikáinak, mód-

szereinek alkalmazására. Kialakul bennük az egyénekről és csoportokról való gondoskodás ké-

pessége, a felelősségtudat, az önkiszolgáló képesség, beszéd, tárgyalási és kommunikációs ké-

pesség, az ítélő és döntési valamint az együttműködési képesség. 

 

4.4.5. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése  

Nevelési feladat: 

A mindenkori szociális környezetben való sikeres beilleszkedés segítése.  

Fejlesztési követelmény: 

Az önismeret elméleti és tapasztalati alapjainak, valamint a szociális készségek –empátia, tole-

rancia, kooperáció, konfliktuskezelés, kommunikációs és vitakultúra, szervezőkészség- birto-

kában a tanulók legyenek képesek megérteni a társadalom kölcsönhatásait és tartsák be a kö-

zösségi együttélés szabályait. 

A tanulók ebben az életszakaszban különös érzékenységgel reagálnak az őket ért érzelmi 

és értelmi hatásokra. Az önismereti foglalkozások abban nyújtsanak segítséget, hogy ezeket a 

hatásokat megfelelően dolgozzák fel, s ez által személyiségük töretlen fejlődése biztosított le-

gyen. Hisz nemcsak a sikerek, hanem a megfelelően feldolgozott kudarcélmények is hozzájá-

rulhatnak ahhoz, hogy az önmagát kereső fiatal megtalálja helyét és felvállalja az ebből fakadó 

szerepet a szűkebb és a tágabb közösségben egyaránt. 

E foglalkozások célja a kollégisták személyiségének, jellemének, aktuális pszichés álla-

potának megismerése és fejlesztése. A helyes önismeret elősegíti az alkalmazkodást, a beillesz-

kedést, és képessé tesz arra, hogy reális pálya- és jövőképet építsen fel a tanuló. 

Fontos feladat, hogy tudatosítsuk azokat az alapvető erkölcsi értékeket, amelyek mentén mű-

ködőképes lesz a személy és a közösség viszonya. 

A jó kollégiumi légkör alapfeltétele a kölcsönös bizalom, a nyílt és őszinte párbeszéd a diák-

diák és a tanár-diák viszonylatban egyaránt.  

A személyiség fejlődésének lényeges, meghatározó szakasza a kamaszkor. Nagy fe-

lelősség hárul a kollégiumra abban, hogy a családból lassan kinövő s abból kilépő kamasz 

ne legyen otthontalanná, hanem belenőjön abba a közösségbe, amelynek már sokkal aktí-

vabb tagja kell hogy legyen a boldogság felé vezető úton. 
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E szakasz alapvető kérdése mind az egyén és mind a közösség szempontjából:  

Ki vagyok én? 

Kik vagyunk mi? 

Csak egy olyan kollégium tud igazi választ adni az egyén önmagát kereső kérdésére, amely 

megtalálta a maga azonosságát. Esetünkben ez a keresztény egyházhoz tartozás, a felekezeti 

identitás, a nép-nemzeti identitás. Csak az ezen a szellemen alapuló légkörben lesz nyilván-

való, megtapasztalható a keresztény teológia évszázadokon át csiszolódott emberképe, 

amelynek alapja a személyiségnek, mint páratlan, megismételhetetlen értéknek a hangsú-

lyozása, hogy nem a teljesítményeim miatt vagyok elfogadott, hanem a magam egyetlen-

szerűségében vagyok érték az Isten szemében. 

A személyiség azonban nem elszigetelt individuum, akinek meg kell valósítania önmagát, 

nem is arctalan tömeg, hanem kapcsolatra, személyes kapcsolatra kész ember, az embertárs, 

aki tudja, hogy az ÉN csak a TE-vel és a MI-vel együtt lehet azzá, akivé lennie kell.  

A gyermek, ahogy kezdetben egy család tagjaként értelmezi önmagát, később a rész-sze-

rintiségének megfelelően azonosul azzal a közösséggel, amelyiknek tagja. Minél teljesebb 

ez az azonosulás, annál inkább annak szokásai, értékrendje lesz jellemző rá is.  

A közösség szokásrendje magasabb rendű szokáshalmaz. A magasabbrendűség tényszerűen 

a közösségi érdekek előtérbe helyezésével mutatkozik meg /házirend, napirend/. Az értel-

mes kollégiumi rend, az alaki fegyelem a kollégista életének természetes szokásává kell 

váljon, hiszen a külső (alaki) és a belső(lelki) rend feltételezi, építi és erősíti egymást. 

„Tartsd meg a rendet, és a rend megtart téged!” 

Meggyőződésünk, hogy ennek kiépítéséhez és fenntartásához következetes szigor kell. A 

katolikus intézményben ezt a szigort a keresztény gondolkodás több eleme is támogatja, és 

még hatékonyabbá teheti: 

 mértéktartás, a tisztaság minden szempontból 

 alázat, engedelmesség  

 fegyelem, önfegyelem  

 türelem, szeretet, jámborság  

 szolidaritás  

Konkrét tevékenységek: 

A közösségek mindennapi életével kapcsolatos feladatainak ellátása az önálló kiszolgáló 

tevékenység. 

 Portai ügyelet:  

o fogadja a vendéget, szülőt 

o tájékoztat a napirend szerinti eseményekről 

o szemmel követi, regisztrálja a különórákra vagy más kollégiumon kí-

vüli foglalkozásokra járó diákok mozgását 

 Terítősök: feladatuk az élelmiszertárolók takarítása, rendben tartása, vacsora 

előtti terítés 
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 Stúdiumfelelősök 

Fontos, hogy a rákerülés sorrendjében mindenki részese legyen az önkiszolgáló munká-

nak, mert így mások munkájának megbecsülését tudjuk elfogadni.  

A csoportfoglalkozások tematikájába beépül:  

 képesség a különféle közösségek életébe való bekapcsolódásra, részvétel a 

döntési folyamatban, pl. a csoport saját programjának kialakítása a közösségi 

fórumok, csoportgyűlések, felelősök megválasztása  

 önkiszolgáló tevékenység tartalma, beosztások  

 motiváció, aktivitás felismertetése és alkalmazása  

 közösségi hangnem, stílus, érzelmi eszköztár alakítása, szokások, hagyomá-

nyok teremtése, fejlesztése, ápolása  

 közösségi ünnepek 

 

A megvalósítás módszerei 

 négyszemközti és csoportos beszélgetések 

 önismereti tesztek 

 előadások 

 személyiségmodellek bemutatása 

 a motiválhatóság fontossága 

 filmek, versek, irodalmi példák 

 érdeklődési területek feltárása 

A feladathoz kapcsolódó fejlesztendő kompetenciák: 

 szociális kompetencia 

 kommunikációs kompetencia 

 állampolgári kompetencia 

 

4.4.6. A családi életre nevelés  

Az egészséges, teherbíró, múltat értékelő, jelent és jövőt építő társadalom alapja a család. 

Magát modernnek mondó társadalmunkban is fontos hangsúlyoznunk, hogy a család egy 

férfi és egy nő életre szóló, végleges elköteleződése a házasságban; kettős cél – az élet to-

vábbadása és egymás kiteljesítése és boldoggá tétele – érdekében. 

A definíció minden elemének hangsúlyozása fontos a diákok számára, hisz megtévedt, ön-

zésbe menekülő korunk sok pusztító, hamis mintát közvetít. 

Kollégiumunk tudatosítani kívánja, hogy Isten férfinak és nőnek teremtette az em-

bert, s a házasság szentségében összekötött két személy élete egymást kiegészítve lehet tel-

jessé.  

A szerelemben megfogant összes élet örömteli elfogadásával és a gyerekek felnevelésével 

a teremtő Isten munkatársaivá válunk, földi és örökkévalóságba vivő életeket gondozunk. 
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Harmonikus, igaz családi mintát kell közvetítenünk, amely bemutatja e legkisebb közösség 

értékeit, rámutat a család életében törvényszerűen felmerülő konfliktusok lehetőségére és 

azok kezelésére, feloldásuk módjára. 

Ebben az életszakaszban felerősödik a másik nem iránti érdeklődés. Ezért kiemelt 

feladat az emberi szexualitás lényegi elemeinek hiteles, őszinte bemutatása, az egészséges 

szexuális életre történő felkészítés és nevelés. 

Nevelési feladat: 

Ismerjék meg a másik nem jellemző testi-lelki sajátosságát és maximálisan becsüljék azo-

kat. Kerüljenek minden sértő, lealacsonyító megnyilvánulást a másik nemmel kapcsolatban. 

Elengedhetetlen a helyes nemi identitás kialakítása.   

Fejlesztési követelmények: 

 helyes önismeret felépítése 

 önuralom, önfegyelem fejlesztése 

 érzelmi kilengések kezelésének megtanítása 

 a másik ember, a másik nem tisztelete 

 az igaz, a szép és a jó felismerése, befogadása 

Konkrét tevékenységek: 

 a párkapcsolattal kapcsolatos intézményi füzeteink bemutatása korosztályonként 

 őszinte, nyílt beszélgetések nemenként, korcsoportonként 

 lehetőség négyszemközti beszélgetésre 

 

4.4.7. Testi és lelki egészségre nevelés 

Nevelési feladat 

A testi és mentális képességek megőrzése és fejlesztése megfelelő életritmus, otthonos, igényes 

környezet és a szeretetteljes bizalmi légkör biztosításával. 

Fejlesztési követelmény 

Tegyenek szert olyan ismeretekre, gyakorlati képességekre, szokásokra, amelyek segítik őket 

testi-lelki egészségük megőrzésében, az egészségkárosító szokások kialakulásának megelőzé-

sében, a környezettudatos magatartás kialakításában. 

4.4.7.1. Testi és lelki egészség 

„A világ felépítése Isten mérhetetlen bölcsességét tükrözi.”  

A természet nagyszerű műveit s bennünk Isten munkáját ámulattal figyelő ember csodálatának 

egyik legméltóbb tárgya talán éppen a célszerűen berendezett emberi test. Ennek gondozása, 

ápolása elengedhetetlen feladat. Belső igényszintre kell emelnünk a tanulók  körében  az  egész-

séges és kulturált életmódot. Az ismeretek és információk adásán túl feladatunk, hogy gyer-

mekkorban felkészítsük az egyént arra, hogy önálló felnőtt életében képes legyen életmódjára 

vonatkozóan helyes döntéseket hozni, olyan egészséges életvitelt tudjon kialakítani, mely meg-

győző erővel hat majdani környezetére, családtagjaira.  

Ennek érdekében feladatunk: 



 

417 

 megismertetni a tanulókat a környezet leggyakoribb egészséget, testi épséget ve-

szélyeztető tényezőivel és ezek elkerülésének módjával 

 megelőzni a káros függőségekhez vezető szokások (dohányzás, alkohol- és 

drogfogyasztás) kialakulását 

 segíteni a krízishelyzetbe jutottakat 

 foglalkozni a párkapcsolatokkal, a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel 

 figyelmet fordítani a családi életre, felkészíteni a felelősségvállalásra 

 bevezetni a tanulókat a hétköznapi élet gyakorlatában nélkülözhetetlen alapvető 

háztartási ismeretekbe 

Az egészséges, harmonikus életvitelt megalapozó szokások a tanulók cselekvő, tevékeny rész-

vételével alakíthatók. Fontos, hogy a nevelést végző saját életvitelével adjon hiteles mintát. 

Konkrét tevékenységek: 

A tanulók életét megfelelő mederben tartó, annak ritmust adó helyes napirend, életrend 

elfogadtatása, illetve az ehhez kapcsolódó pedagógiai feladatok: 

 az önálló napkezdés, ébredés, reggeli teendők segítése  

 az egészségvédő feltételek, a személyi higiénia, a testápolás feltételeinek biz-

tosítása  

 a kozmetikai szerek megfelelő használata  

 a tisztálkodás szükség szerinti ellenőrzése  

 az időjárásnak megfelelő öltözet, tiszta ruha, cipő – ezzel kapcsolatos tanácsok 

adása  

 az önművelés és szórakozás helyes egyensúlyának kialakítása  

 az iskolai terhelés utáni kikapcsolódás  

 az esti rendszeres és módszeres tisztálkodás, az ágyazás, a napi nyolcórás nyu-

godt alvás biztosítása  

 főzés, mosás, takarítás 

 elektromos háztartási eszközök ismerete, használata 

 

A csoportfoglalkozások tematikájába beépül: 

 Család-, lakás-, táplálkozás-, öltözködéskultúra  

 Rekreáció, test- és szépségápolás  

 Szexuális kultúra, ismerkedés, párkapcsolatok  

 Deviancia, káros szenvedélyek  

 Viselkedés, illemtan, tánckultúra  

 Társas kapcsolatok, barátok, szobatársak  

 Mentális egészség, ajándékozási kultúra  

 Utazási ismeretek, utazásszervezés  

 Elsősegélynyújtás  
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 Leggyakoribb tevékenységek a háztartásban 

 

Lehetséges foglalkozási formák: 

 csoportfoglalkozások  

 egyéni és csoportos beszélgetések  

 névnapok, születésnapok stb. közös megünneplése (ajándékkészítés vásárlás 

helyett)  

 kiselőadások, önálló gyűjtőmunka  

 szellemi és játékos vetélkedők  

 videofilmek megtekintése, a látottak megvitatása  

 külső előadók meghívása  

 tánc-, elsősegélynyújtó stb. tanfolyamok megszervezése igény, illetve lehető-

ség szerint 

 gyakorlati foglalkozások a háztartásvezetéssel kapcsolatban 

4.4.7.2. Sport 

A tanulás, az iskolai munkára való folyamatos felkészülés meglehetősen egyoldalú szellemi 

tevékenység. Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az, hogy kollégistáink sportoljanak, 

játsszanak, friss levegőn sétáljanak, mozogjanak, kirándulni menjenek, fizikai megterhelés-

sel is járó tevékenységet folytassanak. A kollégisták jelentős része szívesen tekinti a pihe-

nést alvásnak, ágyon fekve végzett zenehallgatásnak, videózásnak stb.  

Tudatosítanunk kell bennük, hogy a mozgáshiány a többi civilizációs ártalommal együtt 

egyre több betegség okozója. Kívánatos, hogy diákjaink eljussanak a sport immunizáló, 

egészségmegőrző, prevenciós értékének felismerésére. A játéknak és a sportnak – a sokféle 

kedvező testi hatás mellett – nagy befolyása van a tanulók erkölcsi, jellembeli fejlődésére 

is. 

A sportolás rendelkezésre álló feltételei intézményünkben: 

 az iskolával közösen használt tornaterem és az udvari sportpálya  

 kondicionáló terem 

 egyéni sporteszközök (labdák, hullahopp karikák, tollaslabda stb.) 

 a közelben található tornapálya, mely kiválóan alkalmas futóedzésekre, túrákra 

 a nevelőtestület sportot kedvelő és űző tanárai segítik a sportmunkát 

Konkrét tevékenységek: 

 minden este futási lehetőség  

 minden este beosztás, illetve igény szerint tornatermi lehetőség (kosárlabda, röp-

labda, foci, gimnasztika) 

 csoportok közötti focibajnokság 
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 rendszeresen bekapcsolódunk a városi kollégiumi labdarúgó, illetve asztalitenisz 

bajnokságba 

 labdarúgó edzés 

 gimnasztika aerobic keretében 

 kiegészítő sportágak (asztalitenisz, tollaslabda, sakk) 

A közeljövőben megoldandó célkitűzéseink: 

 havi egy alkalommal ügyességi vetélkedő szervezése szórakoztató játékokkal 

 a házibajnokságok rendszeresebbé tétele és kiterjesztése a labdarúgáson kívül más 

sportágakra is, hogy a különben sportolni nem szerető és nem kívánó kollégisták is 

bekapcsolódjanak a sportba, játékba, illetve, hogy e rendezvények is erősítsék a kol-

légiumi közösség alakulását 

 több kirándulás, illetve túra szervezése 

 az eredményes versenyzőket az erkölcsi elismerés mellett lehetőségeinkhez mérten 

könyvvel, sporteszközzel, kimenővel stb. jutalmazzuk 

Mindezeken túl fontosnak tartjuk: 

 tudatosítani, hogy a versenyzésnél nem elsősorban az eredmény a fontos, hanem a 

részvétel 

 tudjanak örülni saját és mások elért sikereinek 

 tudatosodjon bennük a hatás öröme, a fölösleges energia levezetése 

 

4.4.8. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

 „Bármit tesztek, szívesen cselekedjétek, mint akik az Úrnak és nem embereknek szolgálatában 

álltok.”      (Kolosszeiekhez írt levél 3, 22-23) 

A kollégiumi nevelés terén a fenti szentírási szakasz jól tükrözi diákjainkkal szembeni elvárá-

sainkat.  

Szükséges, hogy mai magyar társadalmunkban az egymásért végzett munka, a másokra 

való figyelés és a cselekvő szeretet gyakorlattá váljon, ezért különösképpen fontos fiataljaink 

világlátását ez irányba alakítani. Ha nemcsak önmagukért, hanem a közösségért is élő és tevé-

kenykedő felnőttek alkotta egészséges társadalmat akarunk építeni, a közösségi munkát az is-

kolás évek alatt kell megkedveltetni az ifjúsággal.  
Elengedhetetlenül szükség van a társadalom nehéz helyzetben lévő tagjainak, közülük 

is hangsúlyozottan a segítségre szorulóknak a támogatására, társadalmi beilleszkedésük előse-

gítésére, a hátrányos helyzetű emberekkel szembeni előítéletek csökkentésére és az állampol-

gári aktivitás erősítésére. A felnövekvő nemzedékekben hosszú távon is tudatosítani kell, hogy 

egy nemzet tagjaiként összetartozunk, és nem hagyhatjuk sorsukra a bajba jutottakat, a rászo-

rulókat. 

A segítségnyújtás mindannyiunk elemi emberi kötelessége, amely mindkét fél számára 

kölcsönös gazdagodással jár. Mindegyikünknek megvan a maga helye, szerepe, egyéni képes-

sége ahhoz, hogy tegyünk valamit a másikért. A közösségi szolgálat egyben lehetőség arra, 
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hogy mindenki fejlessze a képességeit, bővítse az ismereteit, vizsgálja felül a sztereotípiáit, 

keresse az önkifejezés, az alkotás egyénileg rá szabott útjait.  

A közösségi szolgálat révén elérhetjük, hogy Magyarország minden polgára egymás iránt fele-

lősséget érző emberek közösségévé váljék. 

Nevelési feladat: 

A felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb kör-

nyezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok 

lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. 

Az önkéntes munka szociális, környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének javát szol-

gáló, anyagi érdektől független tevékenység, amelyet diákjaink egyénileg vagy csoportosan, 

projekt módszerrel végezhetnek. 

Fejlesztési követelmények: 

Alakuljon ki az öregekre, a fiatalokra, a beteg emberekre való odafigyelés, a hátrányos helyzetű 

embertársaink iránt érzett felelősség képessége. A mások helyzete iránti érzékenység által fej-

lődjön empátiája, ezáltal alakuljon ki a szociális érzékenység tanulóinknál. Legyen tisztában a 

hátránnyal élők nehézségeivel, az egyén társadalmi felelősségével a hátrányok leküzdésében. 

Alakuljon ki a szolidaritás érzése a környezetükben élő, mások segítségére szoruló emberekkel 

szemben. Érezzen felelősséget tágabb környezetének állapotáért, ismerje meg az önkéntes 

munka lehetőségeit, fontosságát.  

A közösségi szolgálat, tevékenység révén fejlődjön a diákok társadalmi szolidaritása. 

Konkrét tevékenységek: 

I. Szociális tevékenységek 

1) idős emberek segítése egyénileg otthonukban 

2) idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között 

3) életinterjú készítése digitálisan rögzített módon idős emberekkel 

4) közös programok lebonyolítása 

II. Egészségügyi tevékenységek 

1)  kórházlátogatás 

2) idősek otthonának látogatása 

III. Oktatási, kulturális és közösségi tevékenységek 

1) korrepetálás alsóbb évfolyamokon,  

2) sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenység 

3) katonasírok gondozása 

IV. Környezetvédelmi tevékenység 

1) parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése 

2) biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés 

3) közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység (kerítésfestés, 

parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás) ill. környezetüknek rendezése, fa és nö-

vényültetés, avar összegyűjtése 

4) környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvé-

tel, az eredmények terjesztése (nevelési-oktatási intézmény, civil szervezet honlapján 

blog írása, szórólapok készítése) 
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4.4.9. Fenntarthatóság, környezettudatosság 

Az emberiség globális problémája a környezetszennyezés, mely nem ismer határokat. Sze-

rencsére ma már a természet- és környezetvédelem is nemzetközi méreteket öltött. Tudato-

sítani kell diákjainkban: ahhoz, hogy eredményeket lehessen elérni ezen a területen, először 

a közvetlen környezetünket kell megvédeni, szemléletmód változásra, aktív cselekvésre van 

szükség. Fontos, hogy növendékeink nyitott szemmel járjanak, hogy észrevegyék kis kör-

nyezetük minden olyan mozzanatát, jelenségét, tennivalóját, amellyel saját életüket szebbé, 

tisztábbá, rendezettebbé tehetik. Meg kell keresnünk és ki kell használnunk azokat a kollé-

gium által nyújtott lehetőségeket, amelyekben a gyerekek megtanulhatják, gyakorolhatják 

a mindennapi környezetkultúra elemeit, melyek során a környezetkultúra erkölcsi kérdéssé, 

jellemet formáló és jellemet alakító tényezővé válik. 

Konkrét tevékenységek 

A mindennapi élet megszervezése kínálja a környezettel való kapcsolatteremtés különböző 

módozatait. A környezet kulturáltsága tetten érhető az alábbi területeken: 

 a szobarend kialakítása (virág, terítő, otthonról hozott dísztárgyak) és ápolása  

 az udvartakarítás, füvesítés, előkert-rendezés  

 víz-, villany-, energiatakarékossági program  

 a tanulóasztal rendje, tisztasága  

 a hűtőszekrény, az ételtároló, a konyha, a mosogató, a mosdó, a fürdő, a zu-

hanyozó rendben tartása és ésszerű, takarékos, tiszta használata  

A csoportfoglalkozások tematikájába kívánatos beépíteni:  

 A közvetlen környezet veszélyei  

 Kötelező tűz- és balesetvédelmi tájékoztató, tűzriadó  

 Szűkebb környezetünk megismerése (Sóstó, Vadaspark, Tanárképző Főiskola 

Botanikus kertje stb.) 

 Természetvédelmi értékek a tanulók lakóhelyén  

 Természetvédelmi területek elhelyezkedése Magyarországon  

 A világörökség részei  

 Megemlékezés a Környezetvédelmi Napokról: 

– Föld Napja (április 22.) 

– Madarak és Fák Napja (április 27.) 

– Víz Világnapja (március 22.) 

– Környezetvédelmi Világnap (június 5.)  

A megvalósítás módszerei: 

 előadások, filmek  

 kirándulások, megfigyelések, túrák  

 egyéni gyűjtőmunka, szakirodalom feldolgozása, kiselőadások, kiállítás, ve-

télkedők 
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A feladathoz kapcsolódó fejlesztendő kompetenciák: 

 természettudományos kompetencia 

 szociális és állampolgári kompetencia 

 

4.4.10. Pályaorientáció 

A kollégiumnak átfogó képet kell nyújtania a munka világáról igazodva az életkori sajátossá-

gokhoz. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén 

a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területe-

ken, megtalálhatják későbbi hivatásukat, valamint képessé válnak arra, hogy a cél eléréséhez 

megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

A kollégium igyekszik megfelelő információt adni a továbbtanulási lehetőségekről, a munka-

erőpiac elvárásairól, segít eligazodni a továbbtanulási és pályaválasztási dokumentumokban. 

A választott életpályára való felkészítés mozzanatai:  

 a helyileg szokásos tanulási rend megismertetése 

 a helyes időbeosztás kialakítása 

 tájékozódás a tanulók egyéni célkitűzéseiről, a szülők elvárásairól 

 az érdeklődési irányok támogatása, az egyéni ambíciók kibontakoztatása 

 a helyes önismeret, az önbecsülés és önbizalom erősítése 

 a továbbtanulási lehetőségek megismertetése, a reális pályaválasztás segítése 

 a vizsgákra, érettségire való pszichés felkészítés 

 a végzős tanulók felvételi eredményeinek visszacsatolása, pályakövetés 

A feladathoz kapcsolódó fejlesztendő kompetenciák: 

 anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció 

 esztétikai–művészeti tudatosság és kifejező készség 

 a hatékony önálló tanulás 

 digitális kompetencia 

 

4.4.11. Gazdasági és pénzügyi nevelés 

Nevelési feladat: 

Segíteni az önálló életvitel kialakításának képességét, felkészíteni a felnőtt lét szerepeire. 

Fejlesztési követelmény: 

Alakuljon ki autonóm, felelős, a közösségi érdekeit is figyelembe vevő magatartás és a körül-

tekintő döntéshozás képessége. 

A kollégium igyekszik közvetíteni azokat az alapvető ismereteket, amelyek segítik a majdani 

családi háztartás és gazdálkodás tervezését, a tudatos fogyasztóvá válást, az eligazodást a min-

dennapi életben, a gazdaság és pénzgazdálkodás világában. 
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A feladathoz kapcsolódó fejlesztendő kompetenciák: 

 szociális és állampolgári kompetencia 

 természettudományos kompetencia 

 kezdeményezőkészség és vállalkozási kompetencia 

 

4.4.12. Médiatudatosságra nevelés 

A társadalmi élet minden színterén jelentősége van a médiának. Mára mindennapjaink nélkü-

lözhetetlen elemévé vált: szórakozásunk, szabadidőnk, munkánk, információszerzésünk és a 

világgal való kapcsolatunk is erre építkezik. Soha ekkora szükség nem volt arra, hogy a fiatalok 

megkapják azt a felkészítést, amely alkalmassá teszi őket a média világában való eligazodásra. 

A televízió és az internet nagy hatással van rájuk, ezért a kollégiumi nevelés szempontjából 

lényeges, hogy értsék a média nyelvét, és felismerjék a függőséggel járó veszélyeit. Fontosnak 

tartjuk, hogy a diákok legyenek képesek a médiában szereplő valóság és a fikció megkülönböz-

tetésére. 

Nevelési feladat: 

A média megértéséhez szükséges kritikai és értelmezési készség kialakítása és fejlesztése. A 

gyermek akkor érti meg igazán az őt körülvevő világot, ha képes kritikus szemmel tekinteni 

mindazt, amit lát és hall. A fiataloknak meg kell tanulniuk kiszűrni a számukra hasznos infor-

mációkat, átértékelni azok pontosságát és megbízhatóságát. 

Fejlesztési követelmény: 

A tanulók ismerjék a média szerepét, előnyeit és veszélyeit. Tudatosuljanak a diákokban az 

adatbiztonsággal, függőséggel, jogszabályokkal kapcsolatos ismeretek. Tudjon különbséget 

tenni a médiatartalmak között. Az értékes és hasznos műsorok iránti igény kialakítása. A szó-

rakoztató és információs eszközök világában el kell sajátítaniuk a megfelelő képességeket és 

szemléletmódot. A médiumok kritikus és kreatív értelmezésének képessége a legfontosabb fej-

lesztési követelmény. 

Konkrét tevékenységek 

 ismerkedés a médiával folyóiratokon, újságcikkeken keresztül 

 a televízió- és internetfüggőség bemutatása 

 reklámok bemutatása különféle példákon keresztül 

 híradásokon keresztül a média politikai közreműködését elemezzük 

 a médiatartalmak és a valóság összefüggésének vizsgálata reklámokon keresztül 

 internethasználat gyakorlása (e-mail küldés, keresés stb.) 

 televízió műsorok, előzetesek megtekintése  

 újságcikkek kritikai elemzése 

 online levelek elemzése 
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5. A KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGRENDSZERE 

A kollégiumi tevékenységrendszer időkeretét, szerkezetét, tartalmát a Köznevelésről szóló tör-

vény, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja és az intézmény katolikus jellegéből fakadó 

sajátosságai határozzák meg. 

 A kollégium biztosítja a tanulók testi-lelki fejlődésének feltételeit: a rendsze-

res étkezést, tisztálkodást, az előírásoknak megfelelő egészségügyi ellátást. 

 Figyelembe veszi a sajátos tanulói, szülői és iskolai igényeket, az intézményi 

hagyományokat és szokásokat. 

 A tanulók napi életének kereteit úgy szervezi, hogy – a jogszabályi keretek 

megtartásával – a tanulók egyéni és életkori sajátosságaihoz igazodjon. 

 A kollégiumi élet belső szabályozását a kollégiumi vezetője a nevelőtestülettel 

együtt úgy alakítja, hogy a belső és a külső környezet változásait figyelembe 

veszi. 

Követelményrendszerünkben a felkészítő foglalkozásokon, a heti egy tematikus csoportfoglal-

kozáson és egy választott szabadidős tevékenységben való részvétel minden kollégista számára 

kötelező. A szilenciumról való távolmaradás más, fontosabb tanulmányi elfoglaltság (különóra, 

fakultáció, nyelvtanfolyam stb.) miatt a csoportvezetők felmentésével lehetséges. 

 

Kötelező foglalkozások tanulónként (15 óra/hét/kollégista): 

-4x3 óra felkészítő foglalkozás (szilencium) 

-1 óra csoportfoglalkozás értékelésre, aktuális témák megbeszélésre és az alapprogramban meg-

határozott 12 témakör feldolgozására 

-1 korrepetáló-felzárkóztató vagy tehetséggondozó foglalkozás 

-1 választott szabadidős foglalkozás 

 

Nem kötelező jelleggel a tanulók igényüknek, érdeklődésüknek, szabadidejüknek megfelelően 

a választható tevékenységek kínálatából bármelyikbe bekapcsolódhatnak. 

5.1. A KOLLÉGIUMI FOGLALKOZÁSOK RENDSZERE 

5.1.1. Felkészítő, fejlesztő foglalkozások 

5.1.1.1 Tanulást segítő foglalkozások 

 Rendszeres iskolai felkészülést biztosító foglalkozás 

 Felzárkóztatás 

Tanulmányi munka terén a folyamatos, önálló munkára építünk, de problémákkal küzdő tanu-

lóinkat felzárkóztató és korrepetáló tanári munkával igyekszünk eljuttatni arra a szintre, hogy 

sikerrel teljesítsék az iskola követelményrendszerét; hogy csökkenjenek a lemaradások.  

Az úgynevezett „kritikus” tantárgyakból (matematika, fizika, kémia, helyesírás) felzárkóztató, 

korrepetáló foglalkozásokat szervezünk, kiegészítve a gyakori eseti segítségnyújtással. Lehető-

ség van egyes kiemelkedő diákok által szervezett és vezetett kis csoportos „együtt tanulásokra”, 

korrepetálásokra is. 
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 Tehetséggondozó foglalkozás, a kiemelkedő képességű tanulók 

gyorsabb haladására 

A tehetséggondozás folyamatából a kollégium, szerényebb feltételeiből adódóan, az alábbi 

mozzanatokat vállalja fel: 

 a tehetség felismerése a tanuló eredménye, érdeklődése alapján 

 a meglévő motivációk erősítése 

 saját maga iránti felelősségének megvilágítása 

 versenyekre történő felkészülés biztosítása 

Felfokozott tempójú, teljesítményközpontú világunkban azonban szükségesnek tartjuk elfo-

gadni és elfogadtatni Szent Bonaventúra figyelmeztetését:  

„Ne hidd, hogy elegendő 

a szorgalom jámborság nélkül, 

a tudás szeretet nélkül, 

az igyekezet isteni kegyelem nélkül, 

az értelem Istentől belénk lehelt bölcsesség nélkül.” 

 Szakkörök, diákkörök 

5.1.1.2. Egyéni és közösségi fejlesztést megvalósító foglalkozások 

 Tematikus  csoportfoglalkozások a rendeletben előírt  téma-

körök feldolgozására 

 Általános csoportfoglalkozások a csoport életével kapcsola-

tos, a kollégiumi illetve az iskolai élethez kapcsolódó felada-

tok, események megbeszélésére, értékelésére. 

5.1.2. Speciális ismereteket adó foglalkozások: 

 Egyéni törődést biztosító foglalkozások 

 Szabadidő eltöltését szolgáló foglalkozások 

6. NEVELÉSI MÓDSZEREINK 

A személyes példamutatás 

Elkötelezettségünkből, gyermekszeretetünkből, pedagógiai optimizmusunkból fakad. 

A követelés 

A követelményrendszer, a kötelességek, a szabályok betartásának eszköze. Különösen fon-

tos a közösségek kialakulásának kezdeti szakaszában és minden tanév kezdetén.  

A szoktatás és gyakoroltatás 

A kollégista szerep, a tanulói szerep megtanulásának, a beilleszkedéshez szükséges tulaj-

donságok bevésésének eszköze.  
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Eszménykép-állítás 

 Jézus Krisztus az „Út, az Igazság és az Élet” számunkra.  

 Iskolánk, kollégiumunk jelmondata: „István hitével, Gizella szeretetével, Imre 

tisztaságával” 

 

A meggyőzés és tudatosítás 

A kollégiumi élet szabályainak, az együttélési normák elfogadásának és megtartásának tu-

datosodása a tanulók életszabályozási rendszerében. 

Az egyénre, a csoportra, a közösségre való közvetett ráhatás 

Ez a közösség tagjai vagy csoportjai között létrejövő kölcsönös kapcsolaton alapul. Meg-

határozó a közösség, illetve a csoport közvéleménye, információs rendszere, hangneme, stí-

lusa. 

Az ellenőrzés, értékelés 

/Lásd külön kidolgozva/ 

A jutalmazás és büntetés 

A diákotthoni tanulás irányítása 

Iskolánk tanítási, tanulási szokásainak, elfogadtatása.  

Tanulási módszerek, technikák megismertetése, elsajátíttatása. 

7. A KOLLÉGIUMI NEVELÉS MINŐSÉGE, EREDMÉNYESSÉGE 

A program megvalósítását, valamint a kívánatos oktatási-nevelési célt folyamatosan figyelem-

mel kell kísérni, ellenőrizni kell az elvárt és a valós eredmények közötti viszonyt, hiszen eb-

ből tudjuk megállapítani munkánk eredményességét. 

7.1. A TANULÓK FEJLŐDÉSÉNEK ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI 

RENDSZERE 

A következő területeken kaphatunk visszajelzést a tanulók fejlődéséről: 

 magatartás, viselkedés 

 akarati tényezők 

 értelmi tényezők 

 testi és lelki állóképesség 

Magatartás, viselkedés 

A személyiség fejlődésének külső megnyilvánulási formája, ezért közösség- és társadalom-

formáló tényező. A változások a mindennapi tevékenységben könnyen nyomon követhetők, 

ezért a folyamatos ellenőrzés és a szükséges korrekciók megtétele döntő e téren.  
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A magatartási, viselkedési problémák felismerése után fel kell tárni annak okait, és meg kell 

tenni a pozitív változást elősegítő intézkedéseket. A pedagógus példamutató szerepe és a 

közösség jó szokásai, hagyományai elengedhetetlenek ezen a területen.  

A házirend, napirend jól körülhatárolja a diákotthonban a magatartás- és viselkedésnormá-

kat.  

Akarati tényezők 

A személyiségfejlődés energiabázisát adja, ezért az eredményesség szempontjából megha-

tározó.  

A diákotthoni tevékenységrendben való részvétel alapján nagyon jól értékelhetők a tanulók 

akarati tulajdonságai. A hiányosságokat elsősorban azzal javíthatjuk, ha motiválni tudjuk a 

tanulókat a közösségi tevékenységekre, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy azok értelmesek 

és színvonalasak legyenek.  

Értelmi tényezők 

Az értelmi képességek fejlődését a következő összetevők alapján vizsgálhatjuk: 

 továbbtanulási mutatók  

 tanulmányi eredmények  

 intelligencia tesztek  

 vizsgák, versenyek  

 pályázati feladatok  

 képesség-vizsgálatok  

Testi és lelki állóképesség 

Főbb összetevői:  

 egészségi állapot mérése  

 fizikai állóképesség mérése 

 a diákotthoni légkör, hangulat tesztelése, elemzése 

Ellenőrzési formák 

 folyamatos megfigyelés  

 foglalkozások látogatása  

 feljegyzések készítése  

 egyéni és csoportos beszélgetések  

 véleménykérés (szobatárs, barát, osztályfőnök, tanár stb.)  

 cselekedet- és viselkedéselemzés 

 tesztek, felmérések 
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A tanári értékelés kifejezésének módja, eszköze 

Szóbeli értékelés 

Leggyakoribb, fontos eleme a szavak, kifejezések, a stílus megválasztása, valamint az, hogy 

mikor és hogyan végezzük, mondunk ítéletet a tanuló cselekedetéről. Mérlegelés tárgya, hogy 

nevelési szempontból mikor a legcélravezetőbb (négyszemközt, közösség előtt stb.). 

Írásbeli értékelés 

 a kollégiumi naplóban  

 csoportnaplóban  

 saját dokumentumban  

Az ellenőrzés és értékelés – tárgyától függően – eltérő időközökben végzendő feladat. A 

ciklikusság eldöntése és alkalmazása a pedagógiai módszertani szabadság jegyében a neve-

lésért felelős nevelőtanár feladata.  

A tanulmányi munka ellenőrzési és értékelési módját lásd a tevékenységi rendszer „Tanul-

mányi munka” c. fejezetében.  

A szobák tisztaságát, rendjét a szoba lakói a nevelőtanárral együtt naponta ellenőrzik. 

A nevelőtanárok részt vesznek a félévi és év végi osztályozó értekezleteken, ahol hathatósan 

működnek közre a tanulók magatartás és szorgalom jegyeinek alakításában. Jutalmazási, 

büntetési rendszerünket a Házirend tartalmazza. 

7.2. A PEDAGÓGUSOK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 

 A közoktatási rendszer megújítása kapcsán a korábban működő IMIP megszűnt. 

 Elkezdődött a pedagógus-életpályamodell bevezetése. 

 A 2013/2014-es tanévben megkezdődnek a minősítések, s a tervek szerint 2018-ig min-

den pedagógusnak át kell esnie az eljáráson. 

 Ezzel párhuzamosan kiépül és elkezdi munkáját a tanfelügyeleti rendszer. 

 Folyamatos az intézményi önértékelés. 

 Fontos értékmérők: külső mérések, belső mérések, a tanulók eredményei. 
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V. ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 

Óvodánk 2012. szeptember 03-án kezdte meg keresztény szellemű nevelését a nyíregy-

házi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Mű-

vészeti Iskola legkisebb „testvéreként” a többcélú intézményben.  

Egyre több szülő kívánja gyermekét keresztény szellemben, keresztény környezetben, 

keresztény erkölcsi normák szerint nevelni – ezt az igényt meghallva alapítónk, a Debrecen – 

Nyíregyházi Egyházmegye létrehozta tagintézményünket.  

Helyi pedagógiai programunk a nevelőtestület által írott program. A programírás során 

felhasználtuk a katolikus óvodák tapasztalatait, a KPSZTI óvodai szakirodalmait, a Freinet-

pedagógia irodalmát. Átdolgozáskor figyelembe vettük a Kormány 363/2012. (XII.17.) Kor-

mányrendeletét az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról, valamint a Segédanyag a katoli-

kus óvodák pedagógiai programjához c. kéziratot (Farkasné Egyed Zsuzsanna, Grolyóné Szabó 

Éva, Szerepi Imréné – 2013.febr. KPSZTI)  

Nevelőtestületünk az itt olvasható Pedagógiai Programot annak szellemében készítette el, hogy 

a gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Nevelésünk kiindulópontja a gyermeki személyiség tel-

jes, szeretetben gazdag kibontakoztatása, a gyermekéletet megillető jogok tiszteletben tartása, 

az egyenlő hozzáférés biztosítása. A fejlődő gyermeki személyiséget gondoskodás és különle-

ges védelem illeti meg.  

A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, az óvodai nevelés kiegészítő, 

esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be. 

Helyi pedagógiai programunk egy olyan keresztény szellemű, gyermekközpontú óvodai 

modell, mely gazdag tevékenységrendszer biztosításával, innovatív pedagógiai törekvéssel – 

Freinet-technikák – fejleszti minden gyermek személyiségét, kiegészítve a családi nevelést.  

 

1.1. KERESZTÉNY SZELLEMŰ PROGRAM 

Országos viszonylatokban növekszik, gyarapodik a katolikus oktatási intézmények, így az óvo-

dák száma is. Egyre több szülő kívánja gyermekét keresztény szellemben, keresztény környe-

zetben, keresztény erkölcsi normák szerint nevelni. Ez az örvendetes tény növeli az ilyen típusú 

intézményben szolgálatot vállalók felelősségét.  

A gyermek Isten ránk bízott ajándéka. Szüleinek olyan kincse, amelynek értékét gyakran 

kevéssé ismerik, s a katolikus óvoda evangelizáló munkája során ez a kincs a szülő számára 

fokozatosan föltárul. 
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Az óvodánk pedagógiai hitvallása: a keresztény óvodai nevelés tükrében feladatunknak tekint-

jük a keresztény értékek követését, a hit csírájának elültetését, a gyermekek személyiségének 

tiszteletét, őszinte szeretetét. 

Sok gyermek a katolikus óvodában szerzi első vallásos ismereteit. Életkori sajátosságai-

ból fakadóan fontos, hogy kezdetben az őt körülvevő felnőttek (óvodapedagógusok és a neve-

lőmunkát segítők) életpéldájából tapasztalja meg Isten szeretetét.  

 

Kiemelt figyelmet fordítunk a vallásos nevelésre, a jó közösség kialakítására, ahol az egymásért 

való őszinte tenni akarás mindennapi életünk része. Fontos óvodánkban a hagyományok ápo-

lása, a gyermekek egészségének megóvása.  

 

Keresztény nevelési programunk fokozottan kiemeli a hátrányos helyzetű gyermekek felzár-

kóztatását, az egészséges életre nevelést, valamint a tehetséggondozást. Fontos számunkra, 

hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen a színvonalas óvodai nevelésben.  

 

Óvodai nevelésünk célja: vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által, a gyermekek érzelmi, 

szociális és értelmi gazdagítása, képességeinek kibontakoztatása, szeretetteljes gondoskodás és 

különleges védelem biztosítása, a keresztény hitélet megalapozása, az élet értékeinek meglát-

tatása és annak megbecsülésére nevelés.  

 

Hivatásunkat Krisztus tanítását elfogadó emberként végezzük, s ily módon az Egyház, a család 

és a társadalom javát szolgáljuk. 

 

Pedagógiai munkánk során figyelembe vesszük a gyermekek változó társadalmi körülményeit, 

az élményanyagok különbözőségeit, a bekövetkezett változásokat, a tevékenységi lehetőségek 

átrendeződését, a család megváltozott szerkezetét és értékrendjét. Mindezek a változások új 

feladat elé állítanak a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásában.  

Feladatunk és küldetésünk az óvodai környezetet és életet a gyermekeknek olyanná alakítani, 

ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra és egészséges életmódjuk 

kialakítására. Ezt megvalósítani csak a határtalan, végtelen és Istentől kapott mélységes szere-

tetben lehet. 
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1.2. A FREINET-PEDAGÓGIA BEVEZETÉSE KERESZTÉNY ÓVODÁNK-

BAN 

A Freinet-pedagógia reformpedagógiai irányzat. Kidolgozója: Célestin Freinet (1895-1966) 

francia pedagógus. A Freinet-pedagógia természet és élet közeli, a gyermek és a pedagógus 

egyéniségét tisztelő, kényszer nélkül fejlesztő és szabad önkifejezést biztosító rendszer. Tevé-

kenységközpontú, öröm-, siker- és gyakorlatorientált szintézis-pedagógia, melyet azért is vá-

lasztottunk katolikus óvodánk nevelési módszereként, mert egy olyan mobil, nyitott rendszer, 

mely újabb ötleteket, módszereket is befogad. E nevelési rendszer központi tétele, hogy a gyer-

mek személyisége akkor fejlődik harmonikusan, ha megkapja a lehetőséget az érzelmi, gondo-

lati és élményi kifejezésre. 

Freinet pedagógiájának egyik fontos jellemzője, hogy folyamatosan bővíthető, nyitott és rugal-

mas rendszer, melyben a megvalósítás módja minden esetben más és más. Mindig a helyi adott-

ságokhoz, lehetőségekhez, igényekhez, a pedagógus személyiségéhez, a gyerekcsoporthoz és 

az egyes gyerekekhez igazítható, ezért nem létezhet két teljesen egyforma Freinet-csoport. Ettől 

válhat maga a pedagógia folyamatosan korszerűvé, a társadalmi és a helyi igényeket kiszolgá-

lóvá. 

A pedagógiai rendszer nyitottságából, a természet és élet közeliségből adódik, hogy nem 

működhet az óvoda és az óvodán belüli csoportok egyike sem különböző külső és belső kap-

csolatok nélkül. Minél több szállal kapcsolódik környezetéhez, magához az élethez, annál job-

ban teljesítheti feladatait.  

A bonyolult, egymásra ható, egyre bővülő kapcsolatok sokasága az, mely segítheti, hogy a 

gyerekek minél több saját élményen, tapasztalaton keresztül ismerhessék meg a világot és ön-

magukat. Az általuk biztosítható felfedezések, ismeretek pótolhatatlanok, hiszen a sokirányú, 

sokszínű kapcsolatok mindegyike más és más tapasztalatot nyújthat. Lehetőséget biztosítanak 

az együttélés, az érintkezés szokásainak, szabályainak megismeréséhez, tapasztalatokat bizto-

sítanak a kapcsolatfelvétel, megtartás és fejlesztés technikáinak begyakorlásához.  

E pedagógiai irányzat keresztény óvodai nevelésünk céljait, a hagyományok ápolását, a gyer-

mekek harmonikus személyiségfejlesztését sokoldalúan segíti.  

1.3. A KATOLIKUS ÓVODA KÜLDETÉSE 

 „Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet,[…] Íme, én veletek vagyok min-

dennap a világ végéig.” (Mt 28,19 – 20b) 
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A katolikus óvoda küldetése a társadalom felé: 

 

 Az Egyház Krisztustól kapott parancsa a misszionálás. Az emberek Isten felé vezetése, üd-

vösségre segítése alapvető magatartása, lelkisége kell, hogy legyen a Krisztust követő ember-

nek (Mt5,11-16). Bár az Egyház 2000 éves, ezt a feladatot minden embernél újra kell kezdeni. 

Az Egyház küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot, vagyis kinyilvánítsa mindenki előtt az 

üdvösség örömhírét. Jézus Krisztus evangéliumában egészen megvan az igény, hogy belegyö-

kerezzék a hívek lelkébe és életébe. Éppen ez a célja a katolikus óvodai nevelésnek.  

A katolikus közoktatás tudatosan arra kötelezi el magát, hogy az egész ember fejlesztésén mun-

kálkodjék, hiszen Krisztusban, a tökéletes emberben minden emberi érték teljesen kibontakozik 

és egymásba fonódik. A misszionálás egyik eszköze a katolikus óvoda, melyben a nevelés, a 

gyermek harmonikus személyiségfejlesztése és a tanulás megalapozása folyik.  

 Korunk nélkülözi a stabil értékrendet. Az egyházi óvoda a krisztusi tanítás fényében felis-

merve az ember alapvető küldetését, az egészséges személyiség és a hit alapjait egyszerre kí-

vánja megvetni.  

A családokkal való kapcsolattartás során az óvoda remélhetőleg egyre több embert segíthet az 

igaz értékek megtalálására. A katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik 

elfogadják az óvoda katolikus szellemiségét. Más felekezetből érkező családoknál tiszteletben 

tartja saját vallási szokásaikat.  

 

A katolikus óvoda küldetése a pedagógus felé 

 

 Az egyházban a katolikus óvoda szerepe egyre nagyobb, mert kiemelkedő segítséget nyújt a 

krisztushívő szülőknek a nevelési feladatuk teljesítésében.  

 A katolikus óvodában a pedagógusoknak ki kell tűnniük helyes tanításukkal és becsületes 

életükkel. Az óvoda a céljait csak akkor érheti el, ha az óvodapedagógusokat, sőt az óvoda 

egész alkalmazotti közösségét is áthatja a katolikus küldetéstudat. A munkatársak a fenntartó 

által megfogalmazott erkölcsi elvárásokkal azonosulnak, munkájukat aszerint végzik. Óvodánk 

nem csupán keresztény intézmény, hanem katolikus lelkiséggel és szellemiséggel is kell, hogy 

rendelkezzék.  

 

A katolikus óvoda küldetése a gyermek felé 

 

 A Teremtő öröktől fogva ismer minden embert. Testi, lelki, szellemi értékeket helyezett el a 

gyermekben, amelyeket a neveléssel kell felszínre hozni mindazoknak, akik a gyermekért fele-
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lősek. A gyermeket sem a szülő, sem a pedagógus nem formálhatja „saját képére és hasonla-

tosságára”, hanem a Mennyei Atya vele kapcsolatos szándékát kell kifürkésznie és megvalósu-

lásában segíteni. A gyermek fejlődése során az ismereteket, a tapasztalatokat környezetéből 

szívja magába. A vele kapcsolatban lévő felnőtt feladata, hogy olyan környezetet teremtsen a 

gyermek körül, amely segíti érdeklődését, mozgatja belső kreativitását, és utat nyit Isten szavá-

nak. 

 „Törvényemet belsejükbe helyezem, szívükbe írom be.” (Jeremiás 31,33) 

1.4. AZ EGYHÁZ NEVELÉSRE IRÁNYULÓ ALAPELVEI 

 Az Egyház az emberek üdvösségének szolgálatára irányuló küldetésének megvalósítása so-

rán főként azokkal az eszközökkel él, amelyeket maga Jézus Krisztus bízott rá. Fölhasználja 

azokat az eszközöket is, amelyek különböző korokban és különféle kultúrákban alkalmasak 

arra, hogy természetfölötti céljához közelebb segítsék, és előmozdítsák az emberi személy ki-

bontakozását. Az Egyház különleges eszközt lát közoktatási intézményeiben a teljes ember ki-

formálására.  

 A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai közül különösen a Gravissium Educationis Momentum 

kezdetű leszögezi a katolikus nevelés jelentőségét:  

 „Az egyháznak is feladata a nevelés sajátos okból: először is azért, mert el kell ismernie, 

hogy nevelésre képes közösség. Legfőképpen pedig azért, mert kötelessége hirdetni az üdvös-

ség útját minden embernek. A hívők számára át kell adni Krisztus életét és állandó szorgosko-

dással segíteni kell őket, hogy ennek az életnek teljességére eljussanak.” 

 A katolikus óvoda része az Egyház üdvözítő küldetésének, különösen a hitre nevelés terüle-

tén. Az Egyház a katolikus óvoda által fölkínálja korunk embereinek a maga nevelési elgondo-

lását, mely elősegíti az ember személyiségének teljes kibontakozását. Amikor a katolikus ne-

velésről szólunk, Jézus által adott küldetésről van szó, tehát szükséges megfontolni:  

  - a Szentírás tanítását, belőle Jézus tanítói és nevelői magatartását, az apostoli küldetést 

 - az Egyházi Törvénykönyv rendelkezéseit 

 - a zsinati dokumentumokat és a pápai megnyilatkozásokat. 

1.5. A SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJÁNAK 

ELKÉSZÍTÉSEKOR FIGYELEMBE VETT DOKUMENTUMOK: 

 a Szentírás 

 az Óvodai nevelés országos alapprogramja 

 az Egyházi Törvénykönyv ide vonatkozó részei 

 a katolikus egyházi dokumentumok nevelésre vonatkozó részei 
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1.6. ÓVODÁNK HELYI NEVELÉSI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLKITŰZÉ-

SEI 

Nevelési alapelveink:  

 alapvető erkölcsi szokások, keresztény értékek megismertetése, közvetítése, a katolikus óvo-

dai nevelésben a hit csírájának elültetése, keresztény értékrend megalapozása  

 Mindennapi életünk része az egymásért őszintén tenni akaró jó közösség kialakítása, melyet 

segítenek a közösségért végzett tevékenységek, közös együttlétek.  

 Fontos feladatunk a hagyományok ápolása, keresztény és nemzeti kultúránk közvetítése.  

 a gyermekek egészséges életre nevelése a közvetlen környezet lehetőségeinek maximális fel-

használásával (mozgás, életritmus, táplálkozás) 

 az egyszeri és megismételhetetlen gyermeki személyiség adottságainak, képességeinek és 

szükségleteinek szabad, teljes kibontakoztatása, az egyéni és életkori sajátosságok igénybe-

vételével  

 Minden gyermeket aktivitása, motiváltsága és kíváncsisága ébrentartásával el kell juttatni – 

jogai tiszteletben tartása mellett – képességei maximumára.  

 Nemzeti ünnepeink megünneplése, a nemzeti jelképek megismertetése, a hazaszeretet elülte-

tése a gyermeki lélekben fokozott hangsúlyt kap. 

Nevelési értékeink: 

 Vallásos és nemzeti kultúránk közvetítése által a gyermekek érzelmi, szociális és értelmi gaz-

dagítása, képességek kibontakoztatása, melyek biztosítják a gyermekek személyiségének a 

fejlődését illetve közösségi életre történő felkészítését a szociálisan hátrányos helyzetű gyer-

mekek differenciált fejlesztését, fejlődésének segítését.  

 Szeretetteljes légkörben az érzelmi biztonság megteremtése. A gyermekek mindenekfelett álló 

érdeke a gyermek szükségleteinek kielégítése. A gyermek harmonikus fejlődése érdekében 

lehetőséget kap az érzelmi, gondolati és élményi kifejezésre, ezzel segítjük az egészséges sze-

mélyiség kialakulását.  

 Feltétel nélküli szeretetre, kölcsönös tiszteletadásra nevelés. Hit felébresztése, keresztény hit-

élet megalapozása és az istenkép kialakítása a kisgyermekben. A hit csíráját elültetjük a bibliai 

ismerettel, templomlátogatásokkal, családi zarándoklat szervezésével, lelki percekkel.  

 Az élet értékeinek megláttatása, felfedeztetése és annak megbecsülésére nevelés. Keresztény 

kultúránk és magyarságunk hagyományainak feltárása az ünnepek üzenete által.  

 A gyermek, miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jut, melyek a kör-

nyezetben való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

Megismeri a szülőföld, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi hagyományok, néphagyomá-

nyok, szokások, a családi, a tárgyi kultúra értékeit, megtanulja ezek szeretetét, védelmét is.  

 A közösen végzett tevékenységek örömével az együttlétek erősítik az erkölcsi tulajdonságokat 

– udvariasság, segítőkészség, figyelmesség, kitartás, szabálytudat, önzetlenség, együttérzés, 

igazságosság – melyek megalapozzák a szeretetteli értékrendet.  

 A sokoldalú természet és élet közeli személyiségfejlesztő nevelőmunka által a gyermekek el-

érik az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szintet. Minden gyermeknek biztosítjuk egyéni 

adottságukhoz mérten a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.  

  



 

435 

Nevelési célkitűzéseink:  

 A keresztény és a Freinet-pedagógia által az óvodai környezetet és életet a gyermekeknek 

olyanná alakítani, ami építőleg hat lelki életükre, szellemi fejlődésükre, magatartásukra és 

egészséges életmódjuk megalapozására.  

 

Ezt megvalósítani csak a határtalan, végtelen és Istentől kapott 

mélységes szeretetben lehet! 

2. KATOLIKUS GYERMEKKÉP ÉS KATOLIKUS ÓVODAKÉP 

2.1. KATOLIKUS GYERMEKKÉP 

„A keresztény ember számára a gyermek Isten ajándéka, az élet folytonosságának láncszeme. 

Az Isten adta természet és erkölcs törvényei szerint lép az életbe, és az Isten adta törvények 

szerint kell belőle embert fejleszteni. Érték, mert fejlődő életbimbó, érték, mert Istentől szár-

mazik, érték, mert halhatatlan lélek lakik benne.” /dr. Marczell Mihály/ 

 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó. Ennek megfelelően a gyermeki személyiség 

teljes kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán ma-

gas színvonalú és szeretetteljes nevelésben részesüljön, s meglévő hátrányai csökkenjenek. 

Nem ad helyet semmiféle előítélet kibontakozásának. A gyermeki nyitottság veleszületett ké-

pesség. A kisgyerek még félelmektől, előítéletektől mentes, fogékony, minden iránt érdeklődő. 

Egyik legfontosabb feladatunk az, hogy ezt a belső nyitottságot minél tovább ébren tartsuk, 

élményekkel, tapasztalatokkal, egyre bővülő és mélyülő információkkal továbbfejlesszük. Ez 

az alapja mindazon értékeknek, melyek a közösségi lét elengedhetetlen velejárói.  

 

Az alábbi feladatok módjának, mikéntjének megfogalmazásából rajzolódjon ki a katolikus 

gyermekkép:  

Keresztény szemlélet hassa át az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit.  

 

Az óvodai nevelés gyermekközpontú, az egész személyiséget fejleszti:  

 ingerekben gazdag, esztétikus, fejlesztő ösztönző tárgyi környezettel, 

 őszinte, odafigyelő, egymást segítő, biztonságot és elfogadást sugárzó személyi kör-

nyezettel, 

 a vallási neveléssel, keresztény értékek hordozásával, megismertetésével,  

 az egészséges életmód alakításával,  

 a környezettudatos magatartás alakításával,  

 az érzelmi neveléssel,  

 erkölcsi neveléssel, közösségi neveléssel,  

 az anyanyelvi neveléssel,  
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 az egyéni készségeknek és képességeknek megfelelő, tevékenységbe ágyazott értelmi 

fejlesztéssel,  

 a testi és lelki szükségletek kielégítésével. 

 

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések:  

Minden gyermek számára biztosított a sokoldalú, inger és tevékenységben gazdag óvodai élet 

kiegyensúlyozott napirenddel.  

Hátrányok csökkentése:  

Az életkori és egyéni sajátosságok valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével mik-

rocsoportos és egyéni fejlesztésekben vehetnek részt a gyermekek.  

Minden tanköteles korú gyermek számára térítésmentesen biztosítjuk a furulyatanulást, szükség 

esetén furulyát is biztosítunk.  

2.2. A SZENT IMRE KATOLIKUS ÓVODA ÓVODAKÉPE 

2.2.1. Katolikus óvodakép 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.  

A katolikus óvoda a katolikus közoktatási rendszer legalsó láncszeme. Szakmailag önálló ne-

velési intézménye, amely kiegészítője a családi nevelésnek a gyermek 3. életévétől az iskolába 

lépésig. Biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb fel-

tételeit. Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció, melynek 

megvalósulása során a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás 

korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi 

környezetével hozzájárul az emberi értékek közvetítéséhez.  

2.2.2. Óvodaarculat 

Óvodánk védőszentje a boldoggá avatott II. János Pál pápa 

„Az ima felkészít bennünket a másokkal való találkozásra. Olyan találkozások ezek, melyek 

során lelki nyitottságunknak köszönhetően meg tudjuk ismerni és érteni egymást akkor is, ami-

kor nincs sok időnk.”                                                                                                      

   (II. János Pál: Keljetek fel, menjünk!) 

 

Óvodánk védőszentjének II. János Pál pápát választottuk, hisz ő egész papi hivatása 

alatt az élet és a család védelmezője volt, aki a pedagógusi feladatokhoz hasonlóan a fiatalság 

felfedezését helyezte előtérbe. Pápaságának kezdetétől fogva a fiatalok pápája kívánt lenni  
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"Minél inkább előrehaladok a korban - mondotta a párizsi világtalálkozón II. János Pál -, annál 

inkább ösztönöznek engem a fiatalok arra, hogy fiatal maradjak. Lehetővé teszik számomra, 

hogy ne felejtsem el, amit az élet megtanított nekem, vagyis a fiatalság felfedezését és döntő 

jelentőségét az emberi életben." 

Nevelésünk során mindannyiunknak utat mutat az ő jósága, tevékeny szeretete, önzet-

lensége, mellyel örömet, boldogságot vitt a körülötte élők mindennapjaiba, és bár lengyel gyö-

kereihez hűséges maradt, mégis magukénak tartják őt nemcsak az olaszok, hanem a világ min-

den népének katolikusai. 

2.2.3. A katolikus óvodai nevelésben megjelenő értékek:  

 a gyermek egészséges fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges személyi, tárgyi környezet 

biztosítása 

 a gyermeki személyiség tisztelete, elfogadása, a szeretet, a megbecsülés és a bizalom légköre 

 a nevelésben alkalmazott pedagógiai intézkedések 

 a keresztény pedagógia megjelenítése a gyermek személyiségének alakításában 

 a testi, a szociális és az értelmi képességek egyéni és életkor-specifikus alakítása 

 a gyermeki közösségben végezhető sokszínű – életkornak és fejlettségnek megfelelő – tevé-

kenységek biztosítása, különös tekintettel a mással nem helyettesíthető játékra 

 a játékon és tevékenységeken keresztül az életkorhoz és a gyermek egyéni képességeihez iga-

zodó műveltségtartalmak, emberi értékek közvetítése 

 a nemzetiséghez tartozó, valamint a migráns gyermekek önazonosságának megőrzése, ápo-

lása, erősítése, átörökítése. 

2.2.4. A Freinet-pedagógia alapelvei  

A gyermek természete 

1. A gyermek és a felnőtt természete egyforma. Következésképpen ugyanolyan elvek szerint 

cselekszik, reagál és él, mint ő. Csak fokozati és nem természeti a különbség.  

2. Nagyobbnak lenni nem jelenti feltétlenül azt, hogy mások fölébe kell helyezkedni.  

3. A gyerekek magatartása fiziológiai, organikus és alkati állapotuktól függ.  

 

A gyermek reakciói 

1. Teremtsük meg a választás lehetőségét, és minden rendben fog menni.  

2. Bizonyos fajta fegyelemre szükség van többé-kevésbé megszervezett csoportok együtt-

élése folyamán. A gyerekek megértik, elfogadják, gyakorolják, maguk szervezik életüket. 
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Ösztönözzük a gyermekeket olyan munkák elvégzésére is, amelyek kevésbé vonzóak szá-

mukra. 

3. Mindenki szereti, ha maga választhatja meg munkáját. Adják meg azt a lehetőséget a gye-

rekeknek, hogy maguk választhassák meg a munkájukat, hogy maguk határozzák meg a 

munka elvégzésének idejét és ritmusát. Minden meg fog változni.  

4. Senki sem szereti az üresjáratot, a robotmunkát.  

5. A munkát motiválnunk kell! 

6. Minden emberi lénynek szüksége van sikerre. A kudarc kizárja és lerombolja az erőt és a 

lelkesedést. A gyermeki természetnek a munka/tevékenykedés felel meg.  

Tanítási technikák 

1. Az ismeretszerzésnek nem a megfigyelés, a magyarázat és a bemutatás a rendes menete, 

hanem természetes és egyetemes kísérletező tapogatózás.  

2. Az emlékezet csak akkor válik értékessé, ha kísérletező tapogatózás kiegészítője, amikor 

valóban az életet szolgálja.  

3. A közhittel ellentétben a tudást nem szabályok és törvények vizsgálatával szerezzük meg, 

hanem a gyakorlattal.  

4. A gyerek nem fárad ki, ha számára funkcionális, életmenetébe illeszkedő tevékenységet 

végez. A gyereket éppúgy, mint a felnőttet, a természetellenes és erőszakolt erőlködés 

fárasztja ki.  

5. Sem a gyerek, sem a felnőtt nem szereti az ellenőrzést, amelyet mindig méltóságán ejtett 

sebként él meg. Egyedül a segítő részvétel az elfogadható magatartás a pedagógiában.  

6. A pedagógus beszéljen minél kevesebbet! 

7. A gyerek nem szereti a csordaszellemben végzett munkát, kedveli viszont az egyéni vagy 

csoportmunkát az együttműködő közösség keretein belül. A csoportban vagy a közösség-

ben/ szövetkezetben végzett munka nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt csinálja. El-

lenkezőleg: Az egyénnek maximálisan meg kell őriznie az egyéniségét a közösség szol-

gálatában.  

8. A csoportban szükség van rendre és fegyelemre. Szükséges a gyerekek viselkedésébe és 

munkájában beivódott alapos rend, egy olyan valóságos életvezetési technika, amelyet a 

használók maguk akarnak és motiválnak.  

9. A túl nagy csoportlétszám pedagógiai hiba. 25 gyereken felül minden csoport névtelen 

tömeggé válik. 

10. Végül egy olyan alapelv, amely létjogosulttá teszi minden tapogatózásunkat és érvényesíti 

a cselekedeteinket: ez az életben való optimista hit. 

(Célestin Freinet: A Freinet-pedagógia alapelvei. Pedagógiai Szemle 1994/5. Részlet. Galam-

bos Rita fordítása) 
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3. A KATOLIKUS ÓVODA NEVELÉSI FELADATAI 

A katolikus óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki szükségleteinek ki-

elégítése. Ezen belül: 

 a hitre nevelés erősítése 

 az egészséges életmód alakítása 

 az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés biztosítása 

 az anyanyelvi, az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása. 

3.1. A HITRE NEVELÉS ERŐSÍTÉSE  

 – A katolikus embereszmény, a Krisztus mértéke szerinti élet megalapozása  

 – Isten szeretetének megvilágítása a gyermekben  

 – a keresztény családi nevelés folytatásaként a katolikus értékek erősítése és kiegészítése, va-

lamint közvetítése a gyermek által a családba  

 – a katolikus hitélet megtapasztalása az óvodai élet során  

 – a Krisztustól tanult erények: felebaráti szeretet, megbocsátás, segítőkészség, bűnbánat, ön-

zetlenség, figyelmesség fejlesztése  

 – a katolikus vallási élet eszközei: Egyház, egyházi év, liturgia, szentek tisztelete  

 – a teremtett világra való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, meg-

becsülés, védelem, óvás, felelősség, stb.) 

3.2. AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ALAKÍTÁSA  

Az óvodáskorban kiemelt jelentőségű  

 az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek 

testi fejlődésének elősegítése  

 a gyermekek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése  

 a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése  

 az önmaguk és környezetük esztétikuma iránti igény alakítása  

 a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezet-

tudatos magatartás megalapozása  

 egészséges és biztonságos környezet biztosítása  

 az egészséges életmód, a testápolás, az étkezés, az öltözködés, a pihenés, a betegség-

megelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása, megfelelő egészségügyi szo-

kások elsajátíttatása  

 a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése  
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 a mozgásigény figyelembevételével a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése, 

testedzés, testi nevelés, prevenció biztosítása 

 szabadban tartózkodás és tevékenykedés megszervezése 

 az étkezési kultúra alakítása, erősítése  

 korszerű táplálkozás biztosítása  

 a pihenés feltételeinek megteremtése  

 higiénés szokások, szabályok kialakítása, intimitás tiszteletben tartása – megfelelő szak-

emberek bevonásával  

 a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve speciális gondozó, prevenciós és kor-

rekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása. 

Egészségnevelési elvek 

Az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi- lelki jólétét, egészségét, 

egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, az intézmény mindennapjaiban rendszeresen működő 

egészségfejlesztő tevékenységekben: 

 egészséges táplálkozás 

 mindennapos testnevelés, testmozgás 

 a testi és lelki egészség fejlesztése, a viselkedési függőségek, a szenvedélybetegségek-

hez vezető szerek fogyasztásának megelőzése 

 baleset-megelőzés és elsősegélynyújtás 

 bántalmazás és erőszak megelőzése 

 személyi higiéné.  

Az egészségfejlesztés figyelembe veszi a gyermekek biológiai, társadalmi, életkori sajátos-

ságait – átfogó prevenciós program.  

3.3. AZ ÉRZELMI, AZ ERKÖLCSI ÉS A KÖZÖSSÉGI NEVELÉS BIZTOSÍ-

TÁSA 

 

Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága magatartásának érzelmi vezéreltsége. El-

engedhetetlen, hogy a gyermeket az óvodában érzelmi biztonság, állandó értékrend, derűs, ki-

egyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. 

Középpontba helyezett értékeink: 

 a teremtő Isten gondoskodásának megélése 

 a gyermek – gyermek, gyermek – felnőtt (alkalmazotti közösség), felnőtt – felnőtt kapcso-

latának pozitív attitűdje 

 a gyermeki jellem alakítása, az erkölcsi tulajdonságok megalapozása 
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 türelem, szociális érzékenység, szolidaritás, igazságosság formálása  

 az érzelmek megjelenítésének formái, önkifejező és önérvényesítő törekvések segítése  

 a bizalom, szeretet, féltés, félelem kifejezése  

 az önfegyelem, fegyelem udvariasság elsajátíttatása 

 szokás- és normarendszer megalapozása  

 szocializáció, társadalmi elvárások tudatosítása, a különbözőség elfogadása és tisztelete  

 hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, nehezen szocializálható, valamint ki-

emelkedő képességű gyermekek elfogadó szeretete, szükség esetén segítése megfelelő 

szakemberek közreműködésével  

 a természetes társas kapcsolatok alakítása, segítése  

 a természetben és az emberi környezetben jelenlévő jóra és szépre való rácsodálkoztatás, 

mindezek megbecsülésére nevelés  

 hagyományaink ápolása, jeles napok feldolgozása 

 közös élményen alapuló tevékenységek gyakorlásával a hazaszeretet, a szülőföldhöz való 

kötődés alapozása  

 az egyházi, világi ünnepek megélése. 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermek fejlesztése, szociális hátrányok leküzdése 

 

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek esetében szükség szerint az óvoda együttműködik a 

jogszabályokban meghatározott speciális felkészültséggel rendelkező szakemberekkel.  

A gyermek személyiségének fejlődését, a közösségi életre történő felkészítését, a szociális hát-

rányok enyhítését segítő feltételekkel és tevékenységekkel támogatjuk.  

3.4. AZ ANYANYELVI, AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVA-

LÓSÍTÁSA  

Az anyanyelvi nevelés és fejlesztés valamennyi tevékenységi forma keretében megvalósuló 

feladat. Az óvodai nevelő tevékenység egészében jelen van a beszélő környezet, a nevelőkö-

zösség mintaadó, példaadó beszédkultúrája, szabályközvetítése. 

Feladat: 

 az anyanyelv ismeretére, megbecsülésére, szeretetére nevelés 

 beszélő és meghallgatni tudó környezet alakítása  

 a gyermekek kommunikációra ösztönzése, metakommunikáció fejlesztése  

 a tapasztalatok, élmények verbális kifejezésére nevelés  

 a gyermeki kérdések támogatására és a válaszok igénylésére ösztönzés. 
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3.5. AZ ÉRTELMI FEJLESZTÉS ÉS NEVELÉS MEGVALÓSÍTÁSA  

Az óvodai nevelés a gyermek érdeklődésére, kíváncsiságára, valamint meglévő tapasztalataira, 

élményeire és ismereteire építve biztosítja a gyermekeknek a változatos tevékenységeket.  

 

Az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása a fejlődést elősegítő környezetben 

Feladatok:  

 spontán és szervezetten szerzett tapasztalatok, ismeretek tapasztalati úton történő bővítése, 

rendszerezése  

 gyakorlás különböző tevékenységekben és élethelyzetekben az életkori sajátosságokra és 

tapasztalatokra, élményekre építve  

 tevékenységeken keresztül az értelmi képességek (érzékelés, észlelés, emlékezet, figyelem, 

képzelet, gondolkodás, kreativitás, alkotóképesség) fejlesztése  

 az egyéni fejlődési ütemnek megfelelően az ismeretek, jártasságok, készségek alapozása. 

4. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

Óvodánkban két heterogén (vegyes életkorú) csoport működik. Csoportjaink szervezését több 

tényező is befolyásolja: jelentkezők száma, testvér gyerekek száma, gyermekek életkori meg-

oszlása. A csoportokat igyekszünk az optimális létszámra kialakítani, mivel így tudunk eleget 

tenni a gyermekek differenciált fejlesztésének. A párhuzamosan végezhető, differenciált tevé-

kenységek tervezésével, szervezésével biztosítjuk az egyéni szükségletek kielégítését.   

Igyekszünk a családokkal szorosan együttműködve szervezni az óvodai programokat.  

Az egyházi év eseményeit, ünnepeit együtt éljük meg, így mintát adva a keresztény közösségi 

életről a ránk bízottaknak.  

A katolikus óvodánk feladata, az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes környezet megterem-

tése.  

Nevelési céljaink Feladataink 

1. Istenkép kibontakoztatása a gyermek lel-

kében, a keresztény pedagógus példája nyo-

mán 

A keresztény értékek kiépítése és erősítése 

2. Isten szeretetére nevelés 

Ismerkedés a teremtő, gondviselő, 

szerető Istennel és Jézussal, az Isten fiával 

A gyermekeknek bizalmat kell adni, hogy Is-

ten ismer és szeret. 
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3. A keresztény hitélet gyakorlásának meg-

alapozása 

Az alapvető tevékenységek közben gyakorol-

ják a valláserkölcs normáihoz igazodó maga-

tartást: az emberi kapcsolatokban a szeretet, 

bizalom, türelem, igazságosság, szelídség, 

szolgálat megismerését, befogadását. 

Hazaszeretetre nevelés, kötődés a hazához, 

gazdag és sokszínű, értékmegtartó, hagyo-

mányőrző népi kultúránk segítségével. 

4. A gyermek és környezete kapcsolatában 

érzelmi kötődésen alapuló, öntevékenyen 

együttműködésre képes sokoldalú személyi-

ség fejlődésének elősegítése 

Teljes befogadáson alapuló, érzelmi bizton-

ságot nyújtó óvodai légkör megteremtése, az 

egyén tiszteletben tartásával. 

A gyermek kíváncsiságára, megismerési vá-

gyára épülő, tevékenységre motiváló  

egészséges élettér biztosítása. 

Olyan személyiség vonások kialakítása, 

melynek birtokában a gyermek érzékennyé, 

fogékonnyá, nyitottá válik a környezeti hatá-

sok befogadására, feldolgozására 

5. Az óvoda és a család egyenrangú, nevelő-

társi viszonya 

 

A szülők ismereteinek gyarapítása, össz-

hangban az óvoda keresztény nevelésével 

A felnőttek tetteikkel sugározzák, a feltétel 

nélküli szeretetet: „Tisztellek Téged, fontos 

vagy nekem, csakis Rád figyelek, és segítek 

Neked, ha szükséged van a segítségemre!” 

Minden gyerek ismerje és tudja értékeit, de 

kezelje hiányosságait is. 

 

4.1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK 

Az óvodában a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. A nevelőmunka kulcsszereplője 

az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. Az óvodapedagó-

gus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modell, mintát jelent a gyermek számára. Jelenléte a 

nevelés egész időtartamában fontos.  
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Pedagógusképünk:  

 Olyan ember, aki a keresztény hitet hitelesen éli, jellemző rá a pedagógiai optimizmus, a 

szülők tisztelete, a megértő, együttérző, elfogadó, a segítőkészséget előtérbe helyező gyermek-

szeretet. 

Szakmailag jól felkészült, pedagógiai megújulásra és hitében erősödésre törekvő. 

Azonosulni tud a Freinet-pedagógiával, melyet a gyakorlatban hatékonyan tud megvalósí-

tani. 

Belső nyitottsága elengedhetetlen feltétele annak, hogy képes legyen fejleszteni, nevelni, 

irányban tartani, segíteni és támaszt nyújtani. Rendkívül fontos az emberekhez való viszonyu-

lása. Egyenértékű partnerként kell kezelnie a munkatársait, a szülőket és a gyerekeket.  

Minden gyermeket olyannak kell elfogadni, amilyen az adott pillanatban. Ez mindenkor feltétel 

nélküli elfogadást jelent. Ez eredményezheti, hogy mind a felnőttek, mind a gyerekek megértve, 

megbecsülve érezhessék önmagukat. Ez az érzés alapot adhat a bátor megnyilatkozáshoz, ki-

bontakozáshoz, valamint belső hajtóerőként segítheti a belső harmónia kialakulását, mely mind 

a testi, mind a lelki fejlődést ösztönzi.  

 A nyitottság fontos a pedagógia elveinek gyakorlati megvalósítása miatt. Ehhez szükség van 

arra, hogy folyamatosan bővítse, bővíthesse ismereteit, módszertani eszköztárát. Minden új-

donság iránt nyitott legyen, merjen vállalkozni, saját élményein, tapasztalatain keresztül legyen 

képes dönteni arról, hogy az újonnan megismert eljárás segíti, vagy esetleg gátolja munkáját.  

Jellemző rá az önképzés, a továbbképzés, ismeri a pedagógiai dokumentumokat, a különbö-

zőséget, a másságot elfogadja, az egyéni értékek pozitív irányú megközelítését erősíti.  

Munkájában fontos az objektív, tényeken alapuló, körültekintő építő értékelés. A gyakorlati 

munka elemzése során elsődleges szempont számára az önálló munka tiszteletben tartása, a 

módszertani szabadság biztosítása, a pozitív megerősítés.  

Katolikus óvodánkban a dolgozók közössége nem tesz különbséget gyermek és gyermek 

között.  

A katolikus óvodapedagógus és az óvoda működését segítő nem pedagógus alkalmazottak 

viszonya az egyházhoz, nemzethez, hazához, embertársakhoz, szakmához, óvodához, munka-

társakhoz, családokhoz, a gyermekek szüleihez, a gyermekekhez meghatározó. Ezeket a ke-

resztény értékeket képviselve életük a gyermek számára követendő mintává, modellé válik. 
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4.2. TÁRGYI FELTÉTELEK 

Az óvoda rendelkezik a pedagógiai program megvalósításához szükséges tárgyi feltételekkel. 

Óvodánk épülete megfelelően szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét.  

 A gyermekek által használt tárgyi felszerelések számukra hozzáférhetően vannak elhelyezve. 

 A foglalkoztatók felszereltsége megfelel a gyermekek változó testméretének, biztonságosak. 

Fontos, hogy a környezet rendezettséget, nyugalmat, harmóniát sugározzon. A csoportszobák, 

gyermekmosdók, az öltözők balesetmentes, otthonos, egészséges környezetet, családias hangu-

latot biztosítanak. Az udvaron, a fedett teraszokon rögzített és mobil tárgyak, eszközök a gumi 

burkolat által a biztonságos mozgásfejlesztést segítik. Ezen feltételek biztosítják a gyermekek 

mozgás- és játékigényének kielégítését.  

 A csoportszobák kialakítása, műhelyszerű elrendezése az óvónők személyiségét, a nevelés-

sel kapcsolatos tudatosságot fejezik ki. A berendezési tárgyak, eszközök természetes anyagok-

ból készülnek. A színek, a formák harmóniája az esztétikai igény belsővé válását segítik. A 

berendezések alakíthatósága a gyermek kreativitását fejleszti, a Freinet-pedagógiát segíti. A 

játékeszközök a gyermekek fejlődéséhez, játékos fejlesztéséhez, kísérletező, felfedező tevé-

kenységeikhez igazodnak. Óvodánk könyvtárát folyamatosan fejlesztjük a megjelenő szak-

könyvekkel vagy hitünket erősítő kiadványokkal.  

Megfelelő munkakörnyezetet biztosítunk az óvodai munkatársaknak, és lehetőséget teremtünk 

a szülők fogadására.  

4.3. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSE 

 

Az óvodai nevelés a katolikus óvodáinkban csak a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai prog-

ram alapján történhet és a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló 

tevékenységek keretében szervezhető meg, az óvodapedagógus feltétlen jelenlétében és közre-

működésével. 

Az óvoda alapdokumentumai összhangban állnak, tükrözik a helyi sajátosságokat is figyelembe 

vevő tervezést.  

 

A gyermekek óvodában töltött idejét élettani szükségleteik szerint tervezzük, a helyi szokások 

és a gyermekek egyéni szükségletei megjelennek a napirendben és hetirendben. A folyamatos 

és rugalmas napirend elegendő időt biztosít az óvodáskorú gyermekek fő tevékenységi formá-

jára, a játékra. Az egész napos megfelelő időtartamú, párhuzamosan is végezhető, differenciált 

tevékenységek lehetőségét biztosító napirenddel segítjük elő az elmélyült tevékenykedést. A 

pihenőidőt, az étkezésre, tisztálkodásra, öltözködésre szánt időt igényeik szerint alakítjuk ki. A 
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gondozásnak kiemelt szerepe van a gyermekek önállóságának segítésében, együttműködve a 

gondozást végző munkatársakkal. Naponta legalább 40 percet biztosítunk a szabad levegőn a 

közös mozgásra, mozgásos játékra. Mivel a kisgyerek fejlődése természetes környezetben a 

leghatékonyabb, a lehetőségeinket figyelembe véve – minden időjárási körülmények között 

használható – fedett játszótéren, az óvodaudvaron és séták, kirándulások alkalmával biztosítjuk. 

Az óvoda udvarának és környékének minden lehetőségét felhasználjuk ahhoz, hogy a gyerekek 

minél többet tartózkodhassanak a csoportszobán kívül.  

A szülőket évi 2 alkalommal tájékoztatjuk a gyermekek fejlődésének nyomon követéséről.  
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Napirend 

 

Időtartam Tevékenység 

 

6:30-12.00 

 

 

 Szabad játék, párhuzamosan is tervezett differenciált tevé-

kenység a csoportszobában vagy a szabadban 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Hitre nevelés, lelki beszélgetés és elcsendesedés feltételei-

nek megteremtése 

 Mindennapos frissítő mozgás vagy tervszerűen kötött test-

nevelés (teremben, tornateremben vagy a szabadban) 

 Tisztálkodás, előkészület tízóraihoz, tízórai) játékba integ-

rált egyéni és mikrocsoportos tevékenységek, fejlesztés a te-

vékenységben megvalósuló tanulás során 

 Ismerkedés a teremtett világgal, megfigyelések végzése 

spontán és tervezetten szervezett formában 

 Az egészséges életmódot erősítő egyéb tevékenység a sza-

bad levegőn 

 Tevékenységbe ágyazott, a gyermekek egyéni képességei-

hez igazodó műveltségtartalmak közvetítése 

 Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

                  o Színpadi kifejezés  

                  o Zenei alkotások  

                  o Kommunikációs technikák 

                  o Szabad rajz és vizuális alkotások  

                  o Mozgásos önkifejezés 

                  o Technikák a környezet tanulmányozására  

                o Matematikai és informatikai alkotások 

 

 A külső világ élményei, megfigyelések, séták, kirándulások 

 Valamennyi olyan tevékenység, melyet igényel a gyermek 

 Az egészséges életmódot elősegítő higiénés tevékenységek 

(tisztálkodás, öltözködés) 

12.00-15.00 

 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) ebéd 

előtti előkészületek 

 Étkezés előtti ima, ebéd 

 Testápolás, terem előkészítése a pihenéshez 

 Pihenés előtti ima, mese, ének 

 Pihenés egyéni szükségletnek megfelelően 

15.00-17.30 

 

 Folyamatos ébredés 

 Gondozási feladatok (tisztálkodás, étkezés, öltözködés) 

 Szabad játék, párhuzamosan is végezhető tevékenység te-

remben vagy a szabadban, az évszaktól függően, a szülők 

érkezéséig 
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Hetirend 

A hetirend hagyományos értelmében az egyes tanulási tevékenységek naponkénti váltakozását 

foglalja magába. A hetirend összeállítását úgy alakítottuk ki, hogy egy nap egy terület fejlesz-

tését célozza meg vagy esetleg egy katolikus ünnep vagy egy Freinet-technika adja meg az adott 

nap programját, egy tevékenység (például a Házszentelés napja, kirándulás napja, sütés-főzés, 

nagytakarítás napja). 

Egy-egy témát több napon át is feldolgozunk másféle megközelítésből, változatos formában, 

módszerekkel, eszközökkel. Kivétel a testnevelés, ami helyhez és időhöz kötött.  

A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyermekekben. Tö-

rekedni kell a tevékenységek közötti belső arányok kialakítására.   

Az óvodapedagógusok feladata a feltételek megteremtésével a szabad választási lehetőségek 

motiválása.  

A TEVÉKENYSÉGEK JAVASOLT SZERVEZETI FORMÁI 

 

Szeptember 1-től május 31-ig 

 

Szervezeti forma: játékba integrált tevékenység 

Tevékenységek formái 
Párhuzamosan végezhető differen-

ciált tevékenységek szervezése 

 

Szervezett tevékeny-

ség 

 Játék  

 Színpadi kifejezés 

 Zenei alkotások 

 Szabad rajz és vizuális tevé-

kenység 

 Kommunikációs technikák 

 Mozgásos önkifejezés 

 Technikák a környezet tanulmá-

nyozására 

 Matematikai és informatikai al-

kotások  

 Munka jellegű tevékenységek 

 Hitre nevelés  

 Mozgás 

 Mozgásos játék  

 (mindennapos moz-

gás) 

egyéni,  

mikrocsoportos,  

frontális  

a témakörnek és a  

gyermekek fejlesztésének 

megfelelően 

 

 

Ezen tevékenységek időtartama a gyermekek életkorától, érdeklődésétől, figyelmük tartóssá-

gától függően változó:  3-4 éves korban   5-10 perc 

           4-5 éves korban  10-15, 15-20 perc 

           5-7 éves korban  20-25, 30-35 perc 
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Július 1-től augusztus 30-ig 

 

Párhuzamosan végezhető 

differenciált tevékenységek 

tervezése és szervezése 

 

Szervezett tevékenység Tevékenységek formái 

Az óvodapedagógus feladata 

a gazdag feltételrendszer 

megteremtésével a szabad 

választási lehetőségek moti-

válása. A gyermekek tevé-

kenységei során megszerzett 

ismereteiket spontán érdek-

lődésük alapján gyakorolhat-

ják, gazdagíthatják. 

 Hitre nevelés 

 Mozgásos játék a gyer-

mekek által ismert moz-

gásanyagra alapozva 

 egyéni 

 mikrocsoportos 

 frontális 

 

Az életszervezés Freinet-szellemiségű elemei:  

1. Természet és élet közeliség, mely egyrészt biztosítja, hogy maga a program rugalmasan, 

dinamikusan tudjon alkalmazkodni a helyi sajátosságokhoz, lehetőségekhez. Másrészt 

biztosítja a gyerekek számára a saját élményeken, tapasztalatokon alapuló felfedező isme-

retszerzést.   

2. Egyéni képességfejlesztés a közösség aktív közreműködésével biztosítja mind az indivi-

dualizációs, mind a szocializációs folyamat fejlődését.  

3. Szabály- és szokásrendszer közös kialakítása biztosítja a mindenki számára elfogadható 

pozitív magatartásformák, szokások belsővé válását.  

4. Saját ünnepek, hagyományok, rítusok segítik és erősítik az együvé tartozás érzését, a cso-

portszellem fejlődését.  

5. Tevékenységek egymásba fonódása, a Freinet-technikák alkalmazása és a rugalmas heti- 

és napirend biztosítja a sokirányú tapasztalat és ismeretszerzést és élményfeldolgozást.  

6. Játékos munka, melynek kézzelfogható, látható eredménye sikerélményt biztosít és ezzel 

további tevékenységek választására és elvégzésére motivál.  

7. Szabad alkotások biztosítják mind a pozitív, mind a negatív élmények, érzések feldolgo-

zását, kivetítését és ezzel elősegítik a belső harmónia kialakulását.  

8. Felfedező ismeretszerzés biztosítja a saját élményű tapasztalatokon alapuló tanulás fel-

tételeit.  
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9. Beszélgető-kör biztosítja a valódi partnerkapcsolat kialakulását. Lehetőséget biztosít a he-

lyes vita, érvelés, meggyőzés és megegyezés szabályainak gyakorlására, a kommunikációs 

és metakommunikációs készségek fejlődéséhez.  

10. A gyerekekkel együtt történő tervezés és értékelés biztosítja, hogy mind a gyerekek, mind 

a felnőttek céljai, vágyai teljesülhessenek. Elősegítik az alkalmazkodás képességének, 

más igényeinek tiszteletben tartása és az empátia fejlődését.  

11. Napi tervek közös összeállítása biztosítja a közösen kiválasztott és mindenki által elfoga-

dott témakör egy-egy fogalmának, a gyerek igényeiből, érdeklődéséből kiinduló, sokirá-

nyú feldolgozását.  

12. Szabad tevékenységválasztás biztosítja minden gyerek számára azt a lehetőséget, hogy 

saját érdeklődése alapján, saját útján juthasson el fejlettségének magasabb szintjére. Elő-

segíti az önismeret és a feladattudat fejlődését.  

13. A csoportszoba műhelyszerű elrendezése motiválja a különböző tevékenységek elvégzé-

sét, illetve biztosítja, hogy a különféle tevékenységeket végzők ne zavarják egymást. Meg-

teremti az egyéni és kiscsoportos tevékenykedés, fejlesztés feltételeit. 

 

A nevelési tevékenység tervezése 

Óvodánkban a módszerként használt Freinet-pedagógiában a látszólagos spontaneitás ellenére 

tudatos tervezésre, következetes pedagógiai munkára van szükség. 

A tervezés tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyek hosszútávon meghatározzák az 

óvoda stratégiai tervét. 

A tervezés elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermekek fejlődését, önfejlődését tudatosan se-

gítsük, életüket úgy szervezzük meg, hogy az optimális körülmények biztosítva legyenek az 

önálló tevékenykedéshez, a felfedezéshez, az alkotáshoz, tapasztaláshoz és a hitélet gyakorlá-

sához. 

A tervező munkánk figyelembe veszi az óvodás gyermekek szükségleteit, személyes érdeklő-

dését, támogatja a fejlődésüket és egyben segíti a tudatos, fejlesztő munkánkat. 

Legfőbb cél, hogy a különböző dokumentumok, tervek, fejlesztési területek harmonikusan kap-

csolódjanak össze, tükrözzék a célokat, a partereink elvárásait és a gyermekek vágyait. 

 

A TERVEZÉST KÜLÖNBÖZŐ SZINTEN, EGYMÁST KIEGÉSZÍTVE ÉS ERŐSÍTVE 

ÁLLÍTJUK ÖSSZE. 

 A tervezés alapja az Alapprogram, mely az óvodai nevelés pedagógiai alapelveit hatá-

rozza meg. 
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 Az óvoda Helyi pedagógiai programja elkészítésénél figyelembe vettük az Óvodai ne-

velés országos alapprogramja mellett a Katolikus óvodák részére készített segédanyagot 

a módosított óvodai nevelés országos alapprogramjához. 

 A Helyi pedagógiai program olyan nevelés centrikus óvodamodell, amely jól kidol-

gozott, célirányosan és hatékonyan működtethető.  

 Koncepciónk célkitűzéseken alapul, az óvodáskorú gyermekek életvezetésének meg-

alapozására és kialakítására irányul, alapja a keresztény hitre nevelés és a Freinet-

pedagógiai rendszer. 

 Pedagógiai Munkaterv 

 A tanévre szóló pedagógiai terv, tartalmazza a kiemelt célokat, feladatokat, a megva-

lósítás ütemezését, munkaközösségek tervét, gyermekvédelmi feladatokat, az óvoda 

ünnepeit, hagyományait határidő és felelősök jelölésével. 

 Tartalmazza az alkalmazotti közösség munkarendjét, az éves ellenőrzési, értékelési 

és mérési feladatokat is. 

 Általános tervezés (Éves hálóterv) 

 Egész évre szóló pedagógiai terv, amely tartalmazza a feldolgozandó témaköröket, 

élményköröket, a technikák feladatait és tartalmát, projekteket a témakörökhöz. 

 Csoportnapló  

 A nevelőmunkát negyedévre kell tervezni, rendszere követi a Helyi pedagógiai prog-

ram felépítését, a célok és feladatok lebontását.  

 A csoportnapló tartalmazza:  

 a gyermekek adatait, a napirendet, hetirendet.  

 a nevelőmunka tervének felépítését, az óvodai nevelés feladatainak meghatározá-

sát.  

 a tevékenységeket: játék, munka és tevékenységekben megvalósuló tanulás.  

 a fejlődést elősegítő tartalmakat, hitre nevelés tartalmait, a Freinet-technikákat. 

 Projektek: Lehet a témakörhöz, ünnepkörhöz igazított, heti vagy napi tervezés, mindig a 

gyermekek érdeklődése határozza meg. (Az éves projekt lebontása). 

 Munkakártyák: A feladatokat rajzos formában közvetíti a gyermekek felé. Jelöli a 

folyamatok egymásra épülését. 

 Saját készítésű társasjátékok: A gyermekekkel közösen készített, az élménykörök 

ismeretanyagának rögzítésére, rendszerezésére, gyakorlására irányulnak. 
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 Gyűjtőmunka: Felkészülés a projekt megvalósítására. A témakörrel kapcsolatos ké-

pek, eszközök, gyümölcsfélék, zöldségfélék gyűjtése a gyermekek és szülők bevoná-

sával. 

 Életkönyvek: Az életkönyv a gyerekek élményeiről készült fényképeket, különféle 

alkotásaikat, általuk írt meséket, történeteket, recepteket, leveleket tartalmaz. Van 

óvodai, csoport és egyéni életkönyv. 

4.4. ÓVODÁNK KAPCSOLATRENDSZERE 

 

Nyitott világban élünk. Az eredményes nevelés csak úgy jöhet létre, ha nyitottak vagyunk a 

világra, ha ismerjük azt a közeget, ahonnan a gyermek érkezik (család, bölcsőde) és ahová 

tőlünk megy (iskola). 

Az együttműködés legyen pozitív, fejlesztő hatású, hagyományos, rendszeres. A gyermek min-

den irányú fejlesztésére törekszünk, az életre készítjük fel őket, ezért nagy szükség van az óvo-

dán kívüli színterek megismerésére is. A kapcsolatok kialakításában és fenntartásában az óvoda 

nyitott és kezdeményező.  

Az óvodapedagógus a kapcsolattartás során vegye figyelembe a családok sajátosságait, szoká-

sait. Az együttműködés során érvényesítse az intervenciós gyakorlatot, azaz a segítségnyújtás 

családhoz illesztett megoldásait. 

A katolikus óvodákban az óvodapedagógusok, szülők, gyermekek együttműködésének formái, 

továbbfejlesztésének lehetőségei: 

 kiemelt fontosságú a szülőkkel való szoros kapcsolattartás, evangelizálás 

 a családlátogatás, a gyermek otthoni környezetének megismerése 

 a fogadóóra, a megbeszélések, melyek a gyermek fejlődésének a szülővel való együttes 

nyomon követését szolgálják 

 internetes kapcsolattartás, elektronikus levelezés lehetőségei 

 szülői értekezletek szervezése 

 szülői közösség működésének segítése 

 játszónapok, foglalkoztató tevékenységek, nyílt napok lehetőségének megteremtése 

 közös kulturális programok szervezése 

 kirándulás katolikus hitünkhöz kapcsolódó helyekre 

 közös szentmisén való részvétel 

 az óvodát népszerűsítő egyedi programok megvalósítása. 
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Plébánia, fenntartó 

Az óvodás gyermekek hitre nevelése terén sok segítséget, támogatást kapunk. A plébános atyát 

nevelési értekezletre, szülői értekezletre, lelkigyakorlat vezetésére meghívjuk, továbbá az 

óvoda ünnepeire, rendezvényeire is. Kérésre óvodás misét tartanak.  

 

Székhely:  

Tagóvodánk aktív kapcsolatot tart fenn többcélú intézményünk igazgatónőjével és nevelőtes-

tületével. Az intézményegység logopédusa óvodán belül segít a beszédhibás gyerekek problé-

máinak feltárásában, megoldásában. Az intézmény lelki vezetője ünnepek alkalmával ellátogat 

óvodánkba. A hitoktató heti rendszerességgel erősíti a hitéletet. Az intézmény gyermekvédelmi 

felelősével rendszeres munkakapcsolatban állunk.  

 

Óvoda – család 

Az egyes gyermekek alaposabb megismerése és a nevelőmunka hatékonysága érdekében csa-

ládlátogatást végzünk. Legalább egy alkalommal minden gyermeket felkeresünk otthonában, 

de a gyermekek érdekei szerint szükség esetén több alkalommal is. Ezek a látogatások segítik 

a meghitt óvónő-gyermek viszony alakulását, de a család és az óvoda nevelési céljainak köl-

csönös megismerését is. További formái a kapcsolattartásnak: szülői értekezlet, fogadóóra, 

nyílt napok, munkadélutánok – alkalomhoz kapcsolódva, illetve alkalmi megbeszélések.  

 

Szülői közösség – SZMK 

Az óvodai SZMK választmány tevékenysége során az óvodába járó valamennyi gyermek, il-

letve szüleinek érdekképviseletét látja el. Feladata: a megfelelő kapcsolat kialakítása a gyerme-

kek érdekében a szülők és az intézmény között. Óvodánk két csoportja 2-2 szülőt (SZMK tagot) 

delegál a választmányba, akik maguk közül választanak elnököt. Ez minden tanév első szülői 

értekezletén történik. A választmány megbízatása tanévre szól. Tevékenységüket tanévre szóló 

munkaterv alapján végzik: Közvetlen kapcsolatot tartanak a csoportos óvónőkkel. Munkaterv 

alapján az intézményvezető évente legalább 3 alkalommal információt cserél a választmánnyal. 

Az SZMK joga figyelemmel kísérni a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka 

eredményességét. Megállapításairól tájékoztatjuk a Fenntartót és a nevelő testületet. A gyer-

mekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet a nevelési-oktatási intéz-

mény vezetőitől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal vehet 

részt a nevelőtestületi értekezleten.  
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Óvoda – iskola 

Az átmenet megkönnyítése érdekében fontos a nevelőmunkánk összehangolása az iskolával, s 

a kölcsönös nyitottság mindkét részről elengedhetetlen. Törekszünk egymás munkájának meg-

ismerésére, kapcsolatunk tartalmassá tételére. 

Aktív kapcsolatot igyekszünk kialakítani a Szent Imre Általános Iskolával és a város érdeklődő 

iskoláinak pedagógusaival. Igény szerint lehetőséget teremtünk a szülők és az iskolai nevelők 

találkozására, tapasztalatcseréjére.  

Nyílt napjainkra, rendezvényeinkre meghívjuk őket, és mi is szívesen látogatunk el nagycso-

portosainkkal ünnepségeikre, különböző rendezvényeikre és nyílt napjaikra.  

 

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 

Törekszünk a tartalmas, jó kapcsolat kialakítására az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szak-

embereivel. A problémás gyermekek, a beilleszkedési zavarokkal, tanulási nehézségekkel, ma-

gatartási rendellenességekkel küzdő gyermekek problémáinak feltárásában, illetve, ha nem tud-

juk megállapítani az iskolaérettséget, szakvélemény készítésében kérjük a pszichológusok se-

gítségét. A szakemberek előadások keretében adnak tanácsot a szülőknek, és segítik a mi ne-

velőmunkánkat is. A logopédus óvodán belül segít a beszédhibás gyerekek problémáinak fel-

tárásában, megoldásában. 

 

Óvodák és óvodánk kapcsolatai 

Keresztény óvodákkal és Freinet-szellemben nevelő óvodákkal igyekszünk kapcsolatot kiala-

kítani. Közös műhelymunkákkal, szakmai tapasztalatcserékkel gazdagítjuk ismereteinket, szé-

lesítjük módszertani kultúránkat.  

 

Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet és a Megyei Pedagógiai Intézet 

Rendezvényeikről, továbbképzéseikről rendszeresen tájékoztatnak, amelyeken lehetőség sze-

rint részt veszünk.  

 

Gyermekjóléti Szolgálat 

Különösen indokolt esetben kapcsolatot veszünk fel a szolgálat munkatársaival a gyermek biz-

tonsága érdekében, hogy személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesüljenek rajtuk ke-

resztül.  
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Orvos – védőnő – fogorvos 

Az óvodás korú gyermek egészségügyi szűrését, valamint a tanköteles korúak iskolaérettségi 

vizsgálatát a gyermek saját háziorvosa a védőnővel közösen végzi. Évente egyszer fogászati 

szűrővizsgálaton vesznek részt a gyermekek. A védőnő prevenciós jelleggel rendszeresen láto-

gatja az óvodánkat. 

 

Közművelődési Intézmények 

Nevelési feladataink sokoldalúbb, színesebb megvalósítását segítik a közművelődési intézmé-

nyek által kínált érdekes, hasznos programok, lehetőségek, melyeket be tudunk illeszteni a min-

dennapok tevékenységeibe. 

Színházi, bábszínházi előadásokat tekintünk meg. Részt veszünk a Móricz Zsigmond Megyei 

Könyvtár irodalmi foglalkozásain, a Kölyökvár rendezvényein, kiállításain. Megtekintjük a 

Jósa András Múzeum korosztálynak megfelelő állandó és időszaki kiállításait, a Falumúzeum 

és a Gyermekcentrum színes programjait. 

 

Jótékonysági szervezetek 

A Karitász csoporttal vagy a Máltai Szeretetszolgálat képviselőivel aktív kapcsolatot építünk 

ki, adománygyűjtéssel vagy jótékonysági műsor felajánlással segítjük munkájukat. 

 

5. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGFORMÁI ÉS AZ 

ÓVODAPEDAGÓGUS FELADATA 

5.1. HITRE NEVELÉS 

A hit Isten ajándéka.  

Cél 

A hit felébresztése, a keresztény hitélet megalapozása és az istenkép kialakítása a kisgyerme-

kekben.  

Feladat  

A keresztény kultúra közvetítése megtapasztalás, érzelmi biztonság, szerető, elfogadó légkör, 

bizalom, az összetartozás élménye által a gyermekek érzelmi, erkölcsi, közösségi és értelmi 

gazdagítása, a képességek kibontakoztatása, melyek biztosítják a gyermekek harmonikus sze-

mélyiségfejlesztését, a hit- és közösségi életre való felkészítését.  

Tartalmi megvalósítás 

A hitre nevelés átszövi az óvodai élet egészét:  
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 a köszönési módban 

 a mindennapos lelki beszélgetés során 

 az étkezés előtti és utáni imádságban 

 a templomlátogatások során 

 a játékban 

 a tevékenységekben megvalósuló tanulásban 

 a délutáni pihenés előtti imában, fohászban 

 heti egy alkalommal hitoktatásban 

 a hazamenetel előtti imában, fohászban. 

Az óvodapedagógus feladata 

 szeretetteljes légkörben az érzelmi biztonság megteremtése; egy szerető, elfogadó – befo-

gadó közösség kialakítása, melyben őszinte bizalom, összetartozás alakul ki gyermek-

gyermek, gyermek-felnőtt és felnőtt-felnőtt között  

 a családok bekapcsolása a katolikus egyház életébe: közös imádság, közös programok – 

kirándulás, munka, szórakozás – szervezése 

 a liturgikus év eseményeinek közös átélése: 

- karácsonyi ünnepkör 

- húsvéti ünnepkör (az ünnepre készülve jócselekedetek gyűjtése) 

- templomlátogatás, ismerkedés a liturgia eszközeivel 

- templomlátogatás során a helyes viselkedési szokások megismertetése 

- közös szentmise látogatás a családokkal 

- imádságok tanulása 

 az erkölcsi nevelés (közösségi és egyéni nevelés, családi nevelés, keresztény erények), 

mely átszövi az óvodai élet egészét, pl. a közös élményeket nyújtó tevékenységek során 

 az erkölcsi tulajdonságok megalapozása, kialakítása (együttérzés, segítőkészség, önzet-

lenség, figyelmesség, akarat) 

 a biztonságérzet erősítése során a feltétel nélküli szeretet, elfogadottság és a bizalom él-

ményének megéreztetése  

 az ünnepek és megemlékezések megszervezése: 

- az ünneplés jelentőségének megéreztetése, 

- az ünnep érzelmi tartalommal való megtöltése, 

- az ünnep, jeles nap kiemelése a mindennapi élet eseményeiből, 

- az ünnep előkészítése, lezárása. 

 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékű legyen az óvodában dol-

gozó felnőttek kommunikációja, bánásmódja, viselkedése!  
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A pedagógiai munkát segítő feladata:  

 magatartásával, cselekedeteivel, kommunikációjával a keresztény kultúra közvetítése  

 bekapcsolódás a hitre nevelésbe (köszönési mód használata), a lelki percekben segíti az 

óvodapedagógus munkáját 

 a gyermekek segítése az étkezés előtti és utáni imádságban, templomlátogatásban  

 a mindennapi tevékenységekben szeretetben, hitben gazdag példamutatás.  

 

Sikerkritérium 

A gyermek iskolába lépés idején is igényelni fogja a hit továbbélését. Képessé válik a kölcsönös 

tiszteletadásra. Erkölcsi tulajdonságai között kiemelt helyet foglalnak el az együttérzés, a segí-

tőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség. Fogékonnyá válik az élet értékeinek meglátására, 

felfedezésére és megbecsülésére.  

5.2. JÁTÉK 

A játék a kisgyermekkor legfontosabb, legfejlesztőbb tevékenysége, az óvodai nevelés legha-

tékonyabb eszköze.  

Cél 

A gyermek szabad képzettársítását segíti a játék. Célunk a külvilágból és a kisgyermek saját 

belső világából származó tapasztalatok többszöri átélésével – szabad játék során – a gyermekek 

vágyainak és ötleteinek kibontakoztatása, kreativitásuk társas kapcsolatuk fejlesztése.  

Feladat 

 Váljék a játék a pszichikumot, kreativitást fejlesztővé, erősítővé és élményt adóvá! 

 A pedagógus tudatos jelenlétével a szabad játék túlsúlyát érvényesítse! 

 A szabad játék hosszantartó, tartalmas és zavartalan legyen, az óvodapedagógus indirekt 

játékirányítás módszerével alakítsa! 

 a gyermekek közötti szeretetkapocs tudatos kialakítása, felebaráti szeretet, egy család-

hoz tartozás érzésének kialakítása 

 a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek pozitív élményhez juttatása 

 a gyermekek életkori, egyéni, pszichológiai és szociológiai okokból adódó sajátossága-

inak, igényeinek és szükségleteinek kielégítése az egyre fejlettebb szintű  játék lehető-

ségek biztosításával. 

Tartalmi megvalósítás 

Az óvodában a gyermekek társas kapcsolatainak és a játék tartalmának alakulása az óvodába 

lépéstől az iskolába lépésig tart. 
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 A játékban megjeleníthető élmények biztosítása 

 az élményszerzés változatos lehetőségeinek megteremtése  

 eszközök és minta biztosítása a gyakorló játékokhoz, a szimbolikus szerepjátékhoz, 

konstruáló játékokhoz, a szabályjátékokhoz, a barkácsoláshoz, a bábozáshoz, dramati-

záláshoz 

 a játék során a szocializáció azon útját nyitjuk meg a kisgyermek számára, mely segíti 

a közösségbe való bekapcsolódást, segíti, hogy a közösségnek minél boldogabb és meg-

becsültebb tagjává váljék 

 A különböző típusú játékokhoz szükséges állandó hely biztosítása, amely variálható is 

legyen. Álljon a gyermek rendelkezésére meghitt mesesarok bábokkal, a dramatizálás 

eszközeivel! 

 Az udvari játékok eszköztárának megteremtése és biztosítása segítse a gyermekek moz-

gásigényének fejlesztését! 

 A gyermekekkel közösen készített munkakártyák, társasjátékok, dominók, puzzle játé-

kok, a szimbolikus szerepjátékok kiegészítő kellékei, a közösen gyűjtött eszközök, kin-

csek hatékonyan segítik a gyermekek kreatív játékát. 

Az óvodapedagógus feladata 

 A játék által keresztény értékekre fogékony, kreatív, társaikhoz alkalmazkodni tudó, 

aktív, feladatokat értő és megtartó gyermekeket neveljen! 

 Keresztény szemléletünk, magatartásunk jellemzője legyen, hogy elsősorban a jót 

lássuk meg minden gyermekben, a játék során is mindig a pozitív magatartásformá-

kat emeljük ki, növeljük az önbecsülést, egymás értékeit erősítsük! 

 Az óvodapedagógus nyugodt, családias, egymásra figyelő légkört teremtsen, mely 

motiválja az elmélyült, nyugodt játékot, adjon utánozható mintát, majd maradjon be-

vonható társ! 

 Kapjon a játék kiemelt jelentőséget az óvoda időbeosztásában – biztosítson a peda-

gógus rugalmas, folyamatos napirendet, a szabad játékhoz hosszan egybefüggő idő-

keretet! 

 Biztosítson a játékhoz a helyi adottságoknak megfelelően kialakított helyet és egy-

szerű, alakítható, a gyermeki fantázia kibontakozását segítő anyagokat, eszközöket, 

játékszereket! 

 Gazdag, változatos élményeket nyújtson, melyek tapasztalatait, eszközeit beépítheti 

a gyermek a játékába, ezáltal a játék a pszichikumát, kreativitását fejlesztővé, erősí-

tővé és élményt adóvá válik!  
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 Kuckókat, műhelyeket alakítson ki, amelyek variálhatóak, mobilok, ezeket jó minő-

ségű és megfelelő mennyiségű játékszerrel lássa el, melyek hozzásegítik a gyermeket 

a meghitt, elmélyült játékhoz! 

 Gazdagítsa a gyermekek játékfajtáit, azok tartalmát és minőségét figyelembe véve az 

óvodások életkori és egyéni sajátosságait! 

 Tudatos jelenlétével segítse a tartalmas játék során a gyermekek kommunikációs ké-

pességének fejlődését, anyanyelvi nevelését! 

 Az óvónő szerettesse meg a gyermekekkel a szabályjátékokat, segítse őket, hogy ma-

guk is alkossanak szabályokat, készítsenek saját tervezésű társasjátékokat! 

A pedagógiai munkát segítő feladata 

 Szerezzen ismereteket a különböző játékfajták – gyakorló játék, szerepjáték, konstru-

áló játék, szabályjáték – életkori sajátosságoknak megfelelő használatáról!  

 Vegye észre és segítse azokat a gyermekeket, akik nehezen kapcsolódnak be a játék-

tevékenységbe!  

 Segítse ötleteivel, motiválja játékeszközökkel az örömteli játék kialakulását! 

  Legyen részese a kialakult, elmélyült közös játéktevékenységnek!  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Szívesen játszanak szerepjátékot, kijelölik egymás között a szerepeket, az alá-fölérendeltséget 

időlegesen elfogadják. Képesek kitartóan több napon át egy játéktémában együttesen részt 

venni. Szert tesznek a megtapasztalás útján a felebaráti szeretetre, a megbocsátás, az önzetlen-

ség csírái kibontakoznak.  

Képesek szabad játékokhoz elkészíteni a szükséges eszközöket, kellékeket. Türelmesen, bo-

nyolult építményeket hoznak létre, az eszközöket pontosan, tudatosan használják. 

Szeretik a szabályjátékokat, társasjátékokat, képesek a szabályok betartására, odafigyelnek 

egymásra. 

Társas viselkedésükre jellemző az együttjátszás, egymás segítése, az egymáshoz való alkal-

mazkodás. Beszédük érthető, világos, gazdag szófordulatokat használnak. 

Udvari játéknál ügyelnek egymás és a kisebbek testi épségére, a játékok állagára és betartják a 

játékszabályokat.  
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5.3. TECHNIKÁK A KÖRNYEZET TANULMÁNYOZÁSÁRA 

(A külső világ tevékeny megismerése) 

„Ha békére törekszel, véded a teremtett világot.” 

XVI. Benedek pápa 

 

A teremtett világban úgy válik a gyermek szerves részévé a teremtésnek, ha rácsodálkozik 

a világ szépségeire, óvja és védi a természet értékeit. 

 

A gyermek aktivitásával és érdeklődésével tapasztalatokat szerez a szűkebb és tágabb 

természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfe-

dezése során pozitív érzelmi viszonya alakul a természethez, az emberi alkotásokhoz, tanulja 

azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 

Cél 

 a gyermekekben a természetet és az életet tisztelő magatartásforma kialakítása 

 a környezet megismerése során matematikai tartalmú tapasztalatok és ismeretek nyújtása 

 élményszerű kapcsolat létrehozása szűkebb és tágabb természetes környezetünkkel, a csa-

ládi kultúra, az egyházi ünnepek és a néphagyományok értékeivel.  

Feladat 

XVI. Benedek pápa üzenete: „A földet, a vizet, a levegőt megóvni a pusztulástól.” 

 Az érdeklődés, kíváncsiság képességének kialakításával a gyermekeket önálló, tapasztalati 

úton való ismeretszerzésre képessé tenni  

 továbbá lehetővé tenni az ismeretek gyakorlati alkalmazását kísérletező tapogatózás, vala-

mint a matematikai és informatikai ismeretek szerzése lehetőségének megteremtésével 

 A környezet megismerése, védelme és óvása során a környezettudatos magatartás kialakí-

tása. 

 

Tartalmi megvalósítás 

 Az évszakok jellemzőinek megfigyelése kirándulások, séták, kísérletezések, videofilm 

segítségével. Levélgyűjtés, térképek rajzolása. Kirándulási terv és kísérletezések gyűj-

teménye segíti az élményszerűbb feldolgozást.  

 Gyümölcsök, zöldségfélék egészségmegőrző hatásának megismertetése, ezek fogyasz-

tására való ösztönzés. Ételkóstolók, szüreti napok, befőzések szervezése. Gyümölcsök, 

zöldségfélék fogyasztása nyersen, befőttként, salátaként, kompótként. 
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 A biztonságos közlekedés megismerése, önfegyelemre, egymás óvására nevelés, a köz-

lekedési eszközök gazdag tárházának megismertetése, megfigyelése. A közlekedés 

gyakorlása különböző színtereken, eszközökkel: gyalogos közlekedés, autóval, autó-

busszal, vonattal való utazás. 

 Ismeretek gyűjtése tapasztalati úton – jelenségek, növények, állatok, levegő, tűz, víz, 

föld – gyűjtőmunka, dramatikus játékok, kísérletezések, mozgásos játékok és saját ké-

szítésű társasjátékok segítségével. 

 A természetsarokban: növényhajtatás, csiráztatás, ültetés, növénygondozás lehetősége-

inek megteremtése, a változások folyamatos megfigyelése. A természet kincseit, ame-

lyeket séták, kirándulások alkalmával gyűjtünk, itt helyezzük el. A kisállatok gondozá-

sában való aktív részvétel biztosítására és hasznuk megfigyelésére akváriumot rende-

zünk be és gilisztafarmot készítünk üvegben, valamint télen az itt telelő madaraknak 

madárcsemegét készítünk, folyamatos etetésükről gondoskodunk. 

 Az állatok sokszínű élőhelyének, testének, táplálkozásának, viselkedésének, a környe-

zethez való alkalmazkodásának megfigyelése, (lehetőség szerint természetes környeze-

tükben, vagy ismeretterjesztő könyvekben, filmekben). 

 A családi házzal, a családtagokkal való szeretetteljes, segítőkész kapcsolat kialakítása 

(közös részvétel egyházi ünnepeken, közös óvodai-családi kirándulások, rendezvé-

nyek). 

 Szűkebb és tágabb környezetünkkel való ismerkedés (óvodánk épülete, helyiségei, 

színház, könyvtárlátogatás, múzeumlátogatás, a múzeumfalu és régi mesterségek meg-

tekintése, vásárlás boltban, piacon). 

 Ismerkedés a szülőföld és a közvetlen környezet hagyományaival, szokásaival, családi, 

tárgyi kultúrájával. Népi megfigyelések, jeles napok összegyűjtése, az azokhoz kapcso-

lódó néphagyományok felidézése. Falu és város, illetve generációk élete régen és ma. 

 Környezettudatos magatartás alapozása, alakítása, környezetvédelem: a tiszta víz sze-

repe az élővilág életében; poros levél letörlése, jeles napok megünneplése: Állatok Vi-

lágnapja, Víz napja, Madarak és fák napja stb. 

 Az énre irányuló környezeti nevelés, mely kialakítja a saját testképet, a táplálkozási 

ismereteket a környezetkultúrával, az életmóddal, mozgással, a biztonságos életvitellel 

kapcsolatos szokásokat. Ismeretet nyújt a betegségmegelőzéshez, önmaga elfogadá-

sára, harmóniára, bizalomra nevel, fejleszti az erkölcsi hozzáállás minőségét.  

 Az önálló véleményalakítás, döntésképesség fejlesztése a kortárs kapcsolatokban és a 

környezet alakításában: életkönyvet készítünk a gyermekekkel közösen gyűjtött kép-

anyagból, rajzokból, élményekből: pl. Teremtés könyve, Madarak könyve, Virágok 
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könyve, Változások könyve, Termések könyve, Falevelek könyve, Gyógynövények 

könyve, Kirándulások könyve, stb. 

 A kirándulások alkalmával gyűjtött természetes anyagokból barkácsolunk ajándékokat, 

játék-kiegészítőket, környezetünket díszítjük vele, illetve mikroszkóppal, nagyítóval 

vizsgáljuk. 

 Ismerkedjenek meg az épített környezettel, egyházi épületekkel, műalkotásokkal! 

 Részvétel egyházi ünnepeken 

 Szerezzenek tapasztalatokat a katolikus hit gyakorlása közben egyházi helyiségekkel, 

eszközökkel és a viselkedési szabályokkal kapcsolatban! 

 A gyermekek kognitív képességeinek fejlesztése, a matematikai ismeretek és tapaszta-

latok befogadásának elősegítése változatos, gazdag tevékenységek biztosításával (kí-

sérletezés, társasjátékozás, halmazalkotás, stb.) 

 A gyermekek tapasztalják meg, gyakorolják a térbeli tájékozódást, az irányokat. 

 Ismerkedjenek meg a játék, munka és a tevékenységekben megvalósuló tanulás során 

mennyiségi, alaki, tér és síkbeli fogalmakkal. 

 Játékos feladatokkal és eszközökkel segítse az óvónő az ítéletalkotást és a mennyiség-

szemlélet kialakítását! 

 

 Az óvodapedagógus feladata 

 a teremtett világ felfedeztetése során pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti és 

társadalmi környezethez, az emberi alkotásokhoz, és azok védelmére, óvására nevelés 

(öröm, hála) 

 megfigyelő séták, kirándulások szervezése  

 Kísérletező tapogatózás során a környezet tevékeny tapasztalati úton történő megisme-

résére biztosítson alkalmat, időt, helyet és eszközöket a spontán és szervezett tapaszta-

lat- és ismeretszerzésre, a környezetkultúra és a biztonságos életvitel szokásainak ala-

kítására, a változások folyamatos megfigyelése  

 a szülőföld megismertetése, az ott élő emberek, a hazai táj, a helyi néphagyományok, 

szokások és a tárgyi kultúra értékeinek megszerettetése, védelme. 

 a környezetben való, életkornak megfelelő eligazodás és tájékozódás kialakítása - ta-

pasztalat szereztetése a szűkebb és tágabb természeti – emberi – tárgyi – vallási környe-

zet formáiról, mennyiségi és téri viszonyairól 

 olyan komplex tevékenységrendszer megszervezése, ahol a gyermek maga tapasztal 

meg, alakít véleményt, dönt, és cselekvésen keresztül sajátít el 

   A matematikai és informatikai alkotást nagycsoportban tervszerű kötetlen formában 
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szervezze, középső csoportban integrálva a környezeti technikával! Használjon ki min-

den lehetőséget és helyzetet – játéktevékenység, munka, séta, kirándulás, ünnep –, ami 

a matematikai képességek fejlesztését elősegíti! 

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

 Támogassa az óvodapedagógus munkáját!  

 Az Isten által teremtett világ a természetes és az épített környezet tiszteletét sugározza tette-

ivel a gyermekeknek!  

 Ismerkedjen meg a kísérletezés eszközeivel, használatukkal!  

 A növénygondozásba vonja be a gyermekeket!  

 Környezettudatos viselkedésével mutasson példát! 

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Örömmel és hálával csodálkoznak rá a teremtett világ szépségeire. Ismerik otthonuk címét, 

családtagjaik nevét és foglalkozását. Az elemi közlekedési szabályokat helyesen alkalmazzák. 

Ismernek vízi, szárazföldi, légi közlekedési eszközöket. 

Ismerik néhány, környezetünkben található intézmény rendeltetését (templom, bölcsőde, is-

kola, könyvtár, színház, múzeum), nevezetességét (egyházi épületek és műalkotások, műem-

lékek, szobrok, falumúzeum) és az azokban elvárható viselkedési normákat. 

A színek sötét és világos árnyalatait cselekvéseik során felismerik és megnevezik. 

Tapasztalatszerzésük során néhány feltűnő összefüggést felismernek, döntést hoznak, véle-

ményt formálnak.  

Ismert tárgyakat, jelenségeket külső jegyeik alapján, rendeltetésük szerint felismernek és ösz-

szehasonlítanak. 

Felismerik és megnevezik az évszakokat és a napszakok közül a reggelt, delet és estét. 

Növénygondozással, - ápolással kapcsolatos egyszerűbb munkákat el tudnak végezni. Cso-

portosítani tudják a növényeket (pl. fa, bokor, virág, zöldségféle, gyümölcs). Az állatokat 

élőhelyük szerint csoportosítani tudják. 

A matematikai műveletek körében a 10-es számkörben megfelelő jártasságra és készségre tesz-

nek szert. 

Felismerik a mennyiségi, alaki, nagyságbeli és téri viszonyokat, rendelkeznek megfelelő ítélő-

képességgel. Rendelkeznek minden olyan képességgel, amelyek az újabb matematikai tartalmú 

tapasztalatok és ismeretek birtokába segítik őket. 

5.4. SZABAD BESZÉLGETÉS ÉS VITA 
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Cél 

A gyermekeket a szabad beszélgetés során arra ösztönözzük, hogy a hozzájuk közel álló, őket 

foglalkoztató témákról, egyénileg és közösen átélt élményekről saját szintjüknek, ismeretük-

nek, nyelvi kifejező készségüknek megfelelően meséljenek. 

Feladat 

A spontán kialakult beszélgetések megteremtése mellett  – ahol a gyermekek bátran kibonta-

kozhatnak, élményeikről, sikereikről, kudarcaikról, örömeikről, félelmeikről, egyszóval ön-

magukról beszélni tudnak – állandó helyet és időt kell biztosítanunk a beszélgető-körnek és 

a mindennapos lelki beszélgetésnek. 

Tartalmi megvalósítás 

 A kiscsoportos korú gyermekeknél a legelőnyösebb az érzelmeikről, vágyaikról, álmaik-

ról kezdeményezni, néha báb, eszköz, kellék segítségével. Témái lehetnek állatok, növé-

nyek, családtagjaik, bibliai történetek, otthoni élményeik és az ünnepek. 

 A középsős korúaknál a beszélgetés témái kibővülnek a hétvégi eseményekkel, egyházi 

ünnepekkel, jó cselekedetekkel, kirándulásokkal. Közösen készítsenek napi-, heti tervet, 

mondjanak önállóan mesét, értékeljék az alkotásokat! 

  5-6-7- éves korban közösen állítsanak össze projekteket, – pl.: karácsonyi vagy húsvéti 

ünnepkör  – amelyek egy - egy tervidőszak témáját, fogalmait, kérdéseit, eseményeit és 

tevékenységeit tartalmazzák. Mutassanak be táncokat, jeleneteket, találjanak ki verseket, 

dalokat az ünnepekre! Játsszanak jó hangulatú képzelet - fantázia játékot! Álmodozzanak, 

képzelődjenek zenét hallgatva, beszéljék meg hova menjenek sétálni, kinek, mit küldjenek 

ajándékba, mi kerüljön a levélbe, a csomagba, a csoportújságba. 

Az óvodapedagógus feladata 

 Az óvónő teremtsen biztonságos, meghitt, barátságos, egymást elfogadó és megbecsülő 

légkört!  

 Naponta szervezzen beszélgető kört, amelynek lényege a kötetlen gondolatok cseréje 

legyen! 

 Tolerálja a különbözőséget, találja meg minden gyermekhez az utat, hiszen más odafi-

gyelést kíván a visszahúzódó vagy álladóan szerepelni vágyó gyermek!  

 A gyermekekkel közösen fogalmazzon meg korlátokat, szabályokat, betartására irá-

nyuló hagyományokat építsen ki, amelyek erősítik a közösséget, segítik az elfogadó 

magatartás fejlődését! 

 Beszélje meg a gyermekekkel a napi, a heti feladatokat, munkakártyákat, egyéni válla-

lásokat! 

 A mindennapos lelki beszélgetések során teremtsen alkalmat az erkölcsi tulajdonságok 
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megalapozására, alakítására, mélyítésére (együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, fi-

gyelmesség, akarat) és a bibliai történetekről való beszélgetésekre!  

 A gyermeki magatartás alakulása szempontjából modellértékű legyen az óvodában dol-

gozó felnőttek kommunikációja, viselkedése! 

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

 A közösen megfogalmazott korlátok, szabályok betartását erősítse a gyermekekben! 

 Törekedjen a biztonságos, meghitt, barátságos, egymást elfogadó és megbecsülő légkör 

fenntartására! 

 Minden gyermekhez találja meg az utat, erősítse erkölcsi tulajdonságaikat! 

  Modellértékű legyen a kommunikációja, viselkedése!  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

A gyermekek képessé válnak a saját és a csoportérdekek összeegyeztetésére, mások meghall-

gatására, az érvelés technikáinak, a kommunikációs és a metakommunikációs eszközök válto-

zatos használatára. Őszinte, segítőkész, valódi partnerkapcsolatokat tudnak kialakítani. Megta-

nulnak a tényekre koncentrálni, mások érveit elfogadni, rugalmasan gondolkodni. 

5.5. SZÍNPADI KIFEJEZÉS (VERSELÉS, MESÉLÉS) 

A játékos mozgásokkal is összekapcsolt mondókák, dúdolók, versek hozzájárulnak a 

gyermek érzelmi biztonságához és anyanyelvi neveléséhez. 

Cél 

A gyermekek életkorának megfelelő irodalmi élmények nyújtásával az irodalmi érdeklődés 

felkeltése, néphagyomány ápolása a nemzeti és keresztény tudat erősítése. Érdeklődésükre, kí-

váncsiságukra építve változatos tevékenységek bábozás, dramatizálás biztosításával az anya-

nyelv, kommunikáció fejlesztése, beszédkedvük fenntartása, fokozása. 

Feladat 

Népi, klasszikus és kortárs irodalmi műveken keresztül olyan irodalmi élmény nyújtása, mely 

a sokoldalú személyiségfejlesztést segíti.  

A mese váljon a gyermekek értelmi, érzelmi, esztétikai és etikai fejlesztésének, fejlődésének 

egyik legfontosabb eszközévé. A mesetudat erősítése mellett segítjük a belső képalkotás folya-

matát.  

Az irodalmi alkotások – vers, mese, mondóka – mindennapos közvetítésével fejleszteni kíván-

juk a kisgyermekek lelkivilágát, gondolkodásmódját, anyanyelvi szókincsét.  

Bábozás, dramatizálás eszközrendszerével és módszereivel erősítjük a közösségi élményt.  
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 óvodapedagógus, gyermek bábjátéka 

 bábkészítő tevékenység 

 testséma fejlesztés 

 esztétikai élményt nyújtsunk 

 személyiségjegyek tükröződése 

 metakommunikáció fejlesztése.  

 

Tartalmi megvalósítás 

 A Freinet-technikák közül, az egyik legösszetettebb önkifejezési forma, mely magába 

foglalja az összes önkifejezési formát, az egyéni technikákat is. Ez a technika az óvodában 

szorosan kapcsolódik a szerepjátékhoz. Célja a játék az alkotás, a jó hangulat, az együtt 

töltött vidám, örömteli percek. A színjátszás rendkívül összetett technika, amely felhasz-

nálja a beszéd, a zenei és mozgásos önkifejezés sokszínű formáit. 

 Népi, klasszikus és a kortárs irodalmi művek mellett bibliai történetek élményszerű meg-

ismertetése. 

 Közösségi élmény erősítése, személyiségfejlesztés a néphagyomány őrzésével a nemzeti 

és migráns gyerekek esetében is.  

 Szoktatással alkalmassá tesszük a gyermekeket az önállóan kezdeményezett bábozás, 

dramatizálás, versmondás, mesélés gyakorlására, ezáltal nevelve a szorongások oldására, 

az indulatok, kudarcok feldolgozására, levezetésére.  

 Felkészítjük őket, hogy önálló ítéletalkotásra is képesek legyenek. Választékos szókincs-

csel tudják önállóan kifejezni gondolataikat a beszédükben. 

 Rendszeres könyvtárlátogatással, a ”könyvvilág” sokszínűségének bemutatása. A könyv 

megszerettetésével igyekszünk a gyerekeket olvasóvá nevelni.  

 A szép, a jó felismertetésében igyekszünk érvényt szerezni azoknak a keresztény érté-

keknek, amelyeket – életkoruk alapján – már megismertettünk velük.  

 A 3-4 évesek irodalmi anyaga a népi mondókák, rigmusok, rövid imádságok, egyszerű 

cselekményű bibliai történetek, állatmesék. 

 A 4-5 évesek már értik a többfázisú állatmeséket, bibliai történeteket, népmeséket, dra-

matikus népszokásokat. Megismerkednek magyar klasszikus, mai magyar írók modern 

meséivel, verseivel. Versanyaguk népi mondókák, kiolvasók, vidám, humoros versek, 

különböző alkalmakra szóló imádságok. 

 Az 5-6-7 évesek bonyolultabb cselekményű népmeséket, hosszabb bibliai történeteket, 

tündérmeséket hallgassanak! Ismerkedjenek meg tréfás mesékkel, meseregényekkel, 
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szép magyar versekkel, a nemzeti és keresztény ünnepek értékét növelő irodalmi anyag-

gal! Drámajáték során azonosuljanak szerepükkel! Ösztönözzük a gyermekeket önálló 

versmondásra, mesélésre! Próbálkozzanak saját vers- és mesealkotással, annak mozgás-

sal és ábrázolással történő kifejezéssel.  

Az óvodapedagógus feladata 

 az irodalmi anyag igényes összeállításával a gyermekek érzelmi, értelmi és erkölcsi 

fejlődésének elősegítése 

 A csoport napjait úgy szervezze, hogy minden nap jelen legyen a színpadi kifejezés, a 

színjátszás, a mese-vers, dramatizálás, bábozás! 

 Kuckók, sarkok kialakításával inspirálja a gyermekeket változatos tevékenységekre, a 

könyv szeretetére - könyvnézegetés, mese és bibliai történetek hallgatása, saját vers és 

mesealkotás! 

 Példaértékű bábjátékkal fokozza a bábozás iránti érdeklődésüket, melynek kapcsán 

jussanak el az önmegvalósításhoz, önmegismeréshez! 

 Feladata a gyermekek nyelvi képességeinek fejlesztése,- versekkel, mesékkel, drama-

tikus játékdalokkal-, a népi hagyományok, a klasszikus és kortárs irodalmi művek 

megismertetése. 

 Nemzeti és keresztény ünnepek értékét irodalmi alkotásokkal is bővítjük.  

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

 

Vegyen részt a színpadi kifejezés eszköztárának bővítésébe és javításába. Segítse a gyermeke-

ket az irodalmi anyag élményszerű átélésében.  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

A gyermekek várják, igénylik a meséket. Szívesen mondogatják a hallott, tanult verseket, rig-

musokat. Eseményhez, alkalomhoz, ünnepekhez illő verseket, történeteket, imákat szívesen 

mondanak.  

Örömmel mesélnek, báboznak, játszanak el történeteket saját, és társaik szórakoztatására. 

Anyanyelvük, szókincsük bővül a mesékből-versekből megismert új szavakkal, fogalmakkal. 

Beszédük szép tiszta, választékos, nyelvi fordulatokban bővelkedő. 

A bábjátékban, dramatikus játékban a gyermekek felszabadultabbak, bátrabbak, nyíltabbak 

lesznek. Tudnak meséket, történeteket kitalálni, képekről „olvasni”. Véleményt, ítéletet alkot-

nak cselekményről, szereplőről.  

Kreatívabbak, a világra nyitott, kiegyensúlyozott, derűs személyiségű kisgyermekek lesznek. 
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5.6. SZABAD RAJZ ÉS VIZUÁLIS ALKOTÁSOK (RAJZOLÁS, FESTÉS, 

MINTÁZÁS, KÉZI MUNKA) 

A gyermekek megismerésének, fejlettségi szintjének felméréséhez a legegyszerűbb és legter-

mészetesebb út, ha hagyjuk szabadon alkotni és alkotásairól szabadon megnyilatkozni. 

Cél 

Az alkotás örömének megtapasztalása, a vizuális műveltség megalapozása és fejlesztése: a 

gyermek ízlésének, alkotó - befogadó képességének, fantáziájának, kreatív gondolkodásmód-

jának kibontakoztatása, az esztétikumra való érzékenység kifejlesztése. 

Feladat 

 a változatos eszközök és a megfelelő tér biztosítása az ábrázoló tevékenységekhez az 

egész nap folyamán 

 vizuális tapasztalatok nyújtása az életkornak, egyéni fejlettségnek megfelelően 

 képi, plasztikai és konstruáló kifejezőképesség kibontakoztatása 

 téri tájékozódás, szín- és formavilág gazdagítása 

 érdeklődés felkeltése az ábrázolási tevékenység iránt, az alkotás örömének megta-

pasztaltatása; a szokásrendszer kialakítása 

 szabad önkifejezés ösztönzése, érzelmek, gondolatok megjelenítése az alkotásokban 

 vallásos témák megjelenítése 

 különböző anyagok, eszközök, változatos technikák, eljárások kipróbálása, megis-

mertetése 

 finommotorika fejlesztése, az íráshoz szükséges mozgáskoordináció kialakítása 

 népi és keresztény műalkotások, népművészeti elemek megismerése 

 érzelmek és gondolatok megjelenítése a gyermeki alkotásokban 

 

Tartalmi megvalósítás 

A vizuális képességek sokoldalú fejlesztése során nem a csoport életkorát, hanem a gyermek 

fejlődési ütemét vesszük figyelembe. Célunk, hogy minden gyermekben felkeltsük a közlés 

igényét, segítsük vizuális úton közvetíteni álmait, vágyait, gondolatait, félelmeit és érzéseit.  

 

 képi vizuális élmény befogadásának segítése, műalkotás elemzéssel; a vizuális megértés és az 

esztétikai élmények befogadás képességének kialakítása; érzelmi fejlesztés, amely elenged-

hetetlen az élményhez 

 a gondolkodásmód, térbeli tájékozódás fejlesztése, taktilis ingerek erősítése (érzékelés, észle-

lés, megfigyelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás)  

 képi, plasztikai, konstruáló, kifejező képességek fejlesztése; kézmozgások, kézügyesség, 

mozgáskoordináció, finommotorika fejlesztése; szín- és formavilág gazdagítása, fejlesztése; 
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 technikai ismeretek, rendezőképességek fejlesztése; egyszerű munkafogások, eszközhaszná-

lati képességek fejlesztése 

 esztétikus tárgyi környezet alakítása 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 Teremtsen ihlető környezetet a gyermekek képi, plasztikai kifejező nyelvének ábrá-

zoló és konstruáló képességének fejlődéséhez! 

 Alakítson ki egy helyet, „műhelyt”, ahol a gyermekek bármikor – a nap  bármely 

szakában – kedvük szerint tevékenykedhetnek! 

 Keltse fel az ábrázolás anyagaival, eszközeivel a tevékenységi vágyat, a rajzolás, fes-

tés, mintázás kézimunka iránt!  

 Törekedjenek a jó minőségű anyagok használatára! A természet és a természetes anya-

gok sokrétű lehetőséget nyújtanak a manuális tevékenységek gyakorlására, és finom-

motorikus készségek fejlődéséhez, fejlesztéséhez is új szerepet szolgáltatnak, egyben 

hozzájárulnak a természettel való együttélés folyamatosságához. 

 A sokféle kifejezési módhoz biztosítson technikai eszközöket! 

 Nyújtson ismeretet a rajzolás, festés, mintázás és kézimunka különböző technikai eljá-

rásaihoz 

 Teremtsen befogadó közeget odafigyeléssel, amely elősegíti a megnyilvánulást, az 

érzelmek, gondolatok kifejezését.  

 Biztosítson élményeket – kirándulás, séta, kiállítás – amelyek lehetőséget adnak a 

szabad alkotás, szabad önkifejezés öröméhez, belső képek gazdagításához! A ter-

mészet látványa, a mű- és népművészeti alkotások segítik a vizuális funkciók, azaz 

a szín, forma, alakészlelés fejlődését. Adjon lehetőséget a műalkotások, népi mes-

terfogások megismerésére! 

 Készítsen munkakártyákat egy-egy vizuális technikához! 

 Egy-egy katolikus és nemzeti ünnep sokoldalú feldolgozásával a művészi alkotásokban 

többféle látásmódot mutat meg a gyermekeknek, ezáltal ábrázoló kedvét motiválja a 

különböző anyagok, eszközök próbálgatásával. 

 Minden gyermeket juttasson el saját belső erőit aktivizálva képességeinek maximu-

mára! 
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A pedagógiai munkát segítő feladata:  

 Segítse a vizuális „műhely” rendeltetésszerű használatát!  

 A rajzolás eszközeinek – ceruzák – használhatóságát naponta biztosítsa.  

 Gondoskodjon a vizuális eszközök fertőtlenített, higiénikus elrakásáról!  

 Vonja be a gyermekeket a vizuális műhely esztétikussá tételébe!  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

Élményeik, elképzeléseik, képzeteik megjelenítésében biztonsággal használják a képi kifeje-

zés változatos eszközeit. Formaábrázolásuk változatos, többnyire képesek hangsúlyozni a 

legfontosabb megkülönböztető jegyeket, jellemző formákat. Emberábrázolásaikban megje-

lennek a részformák, próbálkoznak a legegyszerűbb mozgások jelzésével is. Színhasznála-

tukban érvényesítik kedvelt színeiket, önállóan díszítenek sík és térbeli tárgyakat. Tudnak 

formákat mintázni elképzelés alapján, és csoportmunkában is készítenek egyszerű játékokat, 

kellékeket, maketteket. Bátrabbak, ötletesebbek az építésben, térkialakításban. Biztonsággal 

használják az eszközöket, rendelkeznek helyes ceruzafogással, eszközfogással. Tisztán tart-

ják eszközeiket. Fokozott önállósággal tudják alkalmazni a megismert technikai fogásokat. 

Rendelkeznek koordinált szem- és kézmozgással. Megfogalmazzák értékítéletüket, beszél-

getni tudnak az alkotásokról. 

 

5.7. MOZGÁSOS ÖNKIFEJEZÉS (MOZGÁS)  

Az óvodáskorú gyermek lételeme a mozgás, nincs szüksége külön motivációra, hiszen képtelen 

nem mozogni. A fejlődésnek ez az az időszaka, mikor a legintenzívebben, minden külső kény-

szer nélkül fejleszthető a mozgáskultúra. A komplex testmozgások beépülnek az óvodai élet 

egyéb tevékenységeibe is, miközben együtt hatnak a gyermek személyiségének – pozitív én-

kép, önkontroll, érzelemszabályozás, szabálykövető társas viselkedés, együttműködés, kom-

munikáció, problémamegoldó gondolkodás – fejlődésére. 

Cél 

A gyermekek napi mozgásigényének kielégítése – az egyéni szükségleteket és képességeket 

figyelembe véve – a szabadban és a tornateremben, természetes és változatos eszközökkel, a 

mozgás megkedveltetése, a testkultúra, az egészséges életmód és életvitel megalapozása.  

Feladat 

Elsődleges feladatunk, az önálló tapasztalatok, mozgásos élmények, mozgásöröm biztosítása 

az óvodai nevelés minden napján.  

Változatos eszközökkel, balesetmentes környezetben a gyermekek tudatos mozgásfejlesz-

tése. A természetes környezetben történő szabad mozgás szinte semmivel sem pótolható, a 
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szabad próbálkozások, sikeresen és sikertelenül végrehajtott cselekvések az elsődleges fel-

tételei, hogy a gyermek alkalmassá váljon a váratlan helyzetekben való biztos mozgásra. Az 

óvodáskor természetes hely-, helyzetváltoztató- és finommotoros mozgáskészségek tanulá-

sának, valamint a mozgáskoordináció intenzív fejlődésének szakasza, amelyeket sokszínű, 

változatos és örömteli, érzelmi biztonságban zajló gyakorlási formákkal, játékokkal szüksé-

ges elősegíteni. Ezzel biztosítható a mozgás és az értelmi fejlődés kedvező egymásra hatása. 

A ritmusos, zenés mozgásokkal megvalósítható a mozgásos önkifejezés szabadsága.  

Tartalmi megvalósítás 

 rendszeres napi egészségfejlesztő testmozgással a pszichomotoros készségek és ké-

pességek fejlesztése  

 testi képességek alakítása, fejlesztése (erő, ügyesség, állóképesség, testtartás), ame-

lyek befolyásolják a gyermeki szervezet teherbíró képességét. Fontos szerepük van a 

helyes testtartáshoz szükséges izomegyensúly kialakulásában, kiegészítik a gondozás 

és az egészséges életmódra nevelés hatásait.  

 nagymozgások és finommotorika fejlesztése, fegyelmezett mozgás elősegítése 

 a légző-, keringési-, csont-, izomrendszer teljesítőképességének növelése a mozgás-

fejlődés érdekében 

 térbeli, időbeli tájékozódó képesség, alkalmazkodó képesség fejlesztése 

 A harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése érdekében minden 

gyermek számára lehetőséget biztosítunk az egészségfejlesztő testmozgásra az egyéni 

szükségleteket figyelembevételével.  

 a testrészek, testséma megismertetése; tartásjavítás, lábtorna beépítése a mindennapos 

mozgásba 

 A mozgás minden formája élményt nyújt, minden egyes új feladat természetes kihívás 

a gyermek számára. A sikeres végrehajtás növeli az önbecsülést („Én képes vagyok 

rá!), erősíti az önbizalmat, segíti az erkölcsi és érzelmi nevelést.  

 A szabadidőben zajló szervezett mozgásokban önként vesznek részt – mozgásos játé-

kok, változatos eszközökkel a gyermekek szabad mozgásgyakorlásának biztosítása. 

 A szervezett testnevelés tartalmát a természetes mozgások – járás, futás, ugrás, dobás, 

mászás, kúszás, egyensúlyozó játékok adják. Formái a mindennapos testmozgás és a 

heti egyszeri kötelező testnevelés foglalkozás.  

 tudatos mozgásfejlesztés a szabad levegőn is, fejlesztő kooperatív mozgásos játékok 

széleskörű alkalmazása 
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A fejlesztés lehetőségei:  

 Az óvónő a 3-4 éves gyermekek irányított mozgásos tevékenysége során a nagymoz-

gások fejlesztésére helyezze a hangsúlyt! Ismerkedjenek meg a futás-, ugrás-, dobás-

, labdagyakorlatokkal! Kapjanak teret a támaszgyakorlatok (csúszás, mászás, kúszás)! 

A talajtorna elemei is jelenjenek meg, játsszanak minél több egyensúlyozó játékot! A 

mozgásfejlesztő játékok késztessék a gyermeket elvárható erőkifejtésre! 

 A 4-5 éves gyermekek természetes mozgásában még mindig a nagymozgás fejleszté-

sére kerüljön a hangsúly! Jelenjenek meg a futásgyakorlatok, az ugrás, a dobás, és a 

labdagyakorlatok! Irányított mozgásos játék során gyakorolják a támaszgyakorlatokat 

talajon és szereken!  A talajtorna anyagaként jelenjen meg a gurulóátfordulás és a ké-

zen-állás előgyakorlata – a „csikórugdalózás” kapjon kiemelt szerepet az egyensúly-

érzék fejlesztésére, a szem-kéz, szem-láb koordináció differenciálódására! Az óvónő 

tervezzen lábboltozat-erősítő, speciális járás és gimnasztikai gyakorlatokat! 

 5-6-7 éves gyermekek mozgása összerendezettebb, harmonikus ritmusú. Sokféle 

mozgáselemet ismernek, amit játékos formában szívesen ismételnek. Hangsúlyt kap 

ennél a korcsoportnál az észlelés, az alaklátás, a finommotorika alakítása és a szabály-

játék gyakorlati alkalmazása. Használjanak különböző kézi szereket (szalag, bot, 

labda, kendő)! A különböző típusú futógyakorlatokat sorverseny, váltóverseny, ver-

senyfutás közben gyakorolják a gyermekek. Ismerjék a fokozódó futást! Végezzenek 

ugrásgyakorlatokat, szökdeljenek páros és egy lábon haladással! 

 

Az óvodapedagógus feladata 

 A projekteknek megfelelően készítse el tervező munkáját és következetesen hajtsa azt 

végre! 

 Balesetmentes körülményeket teremtsen a szabad mozgáshoz a csoportszobában, az 

udvaron és az időjárástól függetlenül minden időjárási körülmények között használ-

ható fedett teraszon! 

 A testnevelés foglalkozások feltételeit teremtse meg az időjárástól függően a szabad-

ban, vagy az óvoda tornatermében! 

 Sokféle sportolási, mozgási lehetőséget, változatos eszközöket biztosítson a gyermekek 

számára! 

 zenés, mozgásos torna megszervezése utánzó mozgással, gimnasztikai elemekből fel-

építve – kar-, törzs-, térd- és lábmozgások, változó irányú járásgyakorlatok 

 A mindennapos mozgásba építsen be tartásjavító és lábtorna gyakorlatokat! 

 Mozgásos élmények biztosításával önálló tapasztalatokat szereztessen! Alakítsa ki az 

"Én képes vagyok rá!" érzését! 
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A pedagógiai munkát segítő feladata:  

 

 Az óvodapedagógus iránymutatásával, az életkori sajátosságoknak megfelelően segítse a 

rászoruló gyermekek mozgásfejlesztését!  

 Biztassa a gyermekeket a helyes mozgásforma gyakorlására!  

 

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

A gyermekek szeretnek együtt mozogni, kitartóak a mozgásos játékokban. Tudnak ütemtartás-

sal járni, a gimnasztikai gyakorlatokat esztétikusan végzik.  Betartják a szabályokat a külön-

böző versenyjátékok és ügyességi játékok közben. Mozgásuk összerendezettebb, egyre hosz-

szabb távokat futnak le, képesek 50-100 métert kocogni. Ismerik az irányokat.  Futás közben 

is tudnak irányt változtatni. A gyermekek nagymozgása, finommozgása, egyensúlyészlelése, 

összerendezett mozgásuk kialakult. Szeretnek labdázni, tudják dobni, megfogni, célozni, pat-

togtatni helyben és járás közben. 

Sokféle tornaszert ismernek, azokat rendeltetésszerűen használják. 

 

5.8. ZENEI ALKOTÁSOK (ÉNEK, ZENE, ÉNEKES JÁTÉK, GYERMEK-

TÁNC) 

 

„ A zene hatása olyan emberformáló erő, amely kihat az egész személyiségre.” 

(Forrai Katalin: Ének az óvodában) 

 

Cél 

 zenére nyitott, zenekedvelő gyermekek nevelése  

 a közös énekléssel, a közös játék örömének megszerettetésével a gyermekek ze-

nei ízlésének, esztétikai fogékonyságának fejlesztése  

 a zenei kreativitás, a zenei anyanyelv kialakításának elősegítése 

 

Feladat 

A Kodály Zoltán útmutatásai alapján Forrai Katalin által kidolgozott óvodai ének-zenei nevelés 

alapjaira épülő fejlesztés hatékony megvalósítása, mellyel biztosíthatjuk a gyermekek ének-

zenei kultúrájának megalapozását, a zenei anyanyelv elsajátítását, a néphagyományőrzést és az 

ének-zenei nevelés színvonalának megőrzését.   

 

Tartalmi megvalósítás 

 

„Az éneklés a hit után az Isten legcsodálatosabb ajándéka.” 

      (Luther Márton) 

 A dalanyagot, mondókákat a magyar gyermekjáték hagyomány anyagából merítjük, 

hisz a magyarságtudat megalapozását a magyar szokásokon, hagyományokon, népmű-

vészeti és nemzeti értékeket hordozó művészeti alkotásokon keresztül lehet a legtermé-

szetesebb úton megvalósítani. 
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 Az egyéni és csoportos zenélés élménye, az egyszerű hangszerek készítése, megszólal-

tatása, saját testüket mint ritmushangszert használva megalapozza a zene iránti érdek-

lődést, fejleszti a ritmusérzéket, erősíti az élhangsúlyos magyar beszéd elsajátítását.  

 A zenei nevelés jelen van az óvodai élet egészében, – hat az óvodás gyermek általános 

fejlődésére, érzelmi nevelésére, értelmi képességei alakulására, társas magatartására és 

befolyásolja cselekedeteit – az ölbeli játékoktól, az altatóktól az énekes népi játékokon 

át a zenehallgatásig.  

 Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermek felfedezi a dallam, 

a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét.  

 A népdalok éneklése, hallgatása segíti a hagyományok megismerését, továbbélését.  

 A zenei anyag kiválasztásánál egy másik fontos szempont a gyermekek életkorának és 

fejlettségének megfelelő hangterjedelem megválasztása. 

 Hallásfejlesztés és az éneklési készség fejlesztése során fontos a megfelelő légzéstech-

nika megismertetése; a tiszta, egyöntetű éneklési készség kialakítása; a dallamfelisme-

rés, zenei memória fejlesztése; dallambújtatással a belső hallás fejlesztése; a magas-

mély, halk-hangos relációk gyakorlása; a motívum visszhang éneklésével, improvizáci-

óval a zenei kreativitás fejlesztése. 

 a ritmusérzék fejlesztés során először az egyenletes lüktetés és a tempótartás gyakorol-

tatása; tempó különbségek (gyors-lassú) érzékeltetése, gyakorlása; ritmusérzékeltetés 

változatos mozdulatokkal és ritmus zenekar alakításával 

 hallás és ritmus összekapcsolása: rövidebb-hosszabb zenei improvizációkkal; néptánc 

egyszerű elemeinek gyakorlásával; esztétikus mozgás során a zenei formaérzék, forma-

világ gazdagítása 

 esztétikai nevelés a zenei élményen és a mozgásokon keresztül  

 mozgásfejlesztés és hagyományápolás az esztétikus egyöntetű mozgással, változatos 

térformák kialakításával, gyermek-, néptáncok és népi játékok gyakorlásával  

 Óvodánkban fontos szerepe van az egyházi ünnepeknek. A gyermekeket megismertet-

jük hangterjedelmüknek megfelelő vallásos tartalmú dalokkal és az egyházi zenével.  

 Az éneklés, zenélés a gyermek mindennapi tevékenységének részévé válik a felnőtt 

minta spontán utánzásával.  

 

Az óvodapedagógus feladata 

 Az óvodapedagógus alakítson ki alkotásra ösztönző zenesarkot, biztosítson gyer-

mekméretű hangszereket, népzenei CD-ket, tágas helyet, tiszta, friss levegőt a zenei 

neveléshez!  
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 Az óvónő énekléssel, zenéléssel, a környezet hangjainak megfigyelésével, ölbeli já-

tékokkal, népi gyermekdalokkal keltse fel a zenei érdeklődést! 

 A mondókákat, dalokat és a zenehallgatás anyagát a projekteknek, ünnepeknek 

megfelelően válogassa! 

 A gyermekekkel és a szülőkkel közösen gyűjtsön a hangszerkészítéshez alapanya-

got, és készítsen hangszereket! 

 Olyan zenei összeállítást készítsen, amely hatékonyan motiválja a gyermekeket a 

szabad mozgásra, a szabad zenei önkifejezésre! 

 Mutassa be a néphagyomány, ezen belül a nyírségi táj jeles napjaihoz, ünnepi alkal-

maihoz fűződő népszokásokat, amelyek az óvodai zenei nevelésbe ötvözve átadha-

tóak az óvodás gyermekeknek! 

 Énekes, táncos dalos játékokkal fejlessze a gyermekek esztétikai érzékét, gazdagítsa 

érzelmi életét!  

 Fejlessze a közösséghez való alkalmazkodás készségét és a gyermekek harmonikus 

mozgását! 

 Mondókákkal, gyermekdalokkal és zenei képességfejlesztő játékokkal fejlessze a 

gyermekek anyanyelvi képességeit, az élhangsúlyos magyar beszédet! 

 Énekes előadással, hangszeres játékkal keltse fel a gyermekek érdeklődését a zene-

hallgatás iránt! 

 Ismertesse meg a gyermekekkel más népek zenei kultúráját! 

 Hallgassanak a gyermekekkel vallási, nemzeti és nemzetiségi értékeket hordozó hagyo-

mányos és kortárs zeneművészeti alkotásokat!   

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

 Az óvodapedagógus iránymutatásával segítse a térforma kialakítását, a játékszabályok 

pontos betartását!  

 A gyermekek igénye alapján segítse zenei élményük kiteljesedését.  

A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére 

A gyermekek élvezettel játszanak énekes játékokat, gátlások nélkül, egyedül is tudnak éne-

kelni. Megkülönböztetik a zenei fogalompárokat, tudnak ritmust, mozgást, dallamot rögtö-

nözni. Megtanulják a ritmushangszerek nevét és azok helyes használatát, érzik az egyenletes 

lüktetést és a dalok ritmusát. A zeneileg tehetséges gyermekek elsajátítják a furulya haszná-

latát. Szívesen bekapcsolódnak egy-egy ünnep, jeles nap előkészületeibe, érdeklődéssel hall-

gatják a felnőttek elbeszéléseit a régi szokásokról, a hagyományokról. 
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Örömmel vállalnak szerepet az ünnepeken a kisebbek, a felnőttek és önmaguk szórakoztatá-

sára. 

5.9. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK 

Cél 

 a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe véve a szabad önkifejezés maxi-

mális biztosítása  

 önálló alkotásaikon keresztül a kommunikációs technikák kibontakoztatása, érzelem és él-

mény gazdag, harmonikus fejlődés elősegítése 

 

Feladat 

 a kommunikációs technikák által a zárt csoportkeret feloldásával az óvoda, csoport, a csa-

lád, az egyház kapcsolatának fejlesztése, az információáramlás segítése 

 olyan életközeliség megteremtése, melyben a gyermekek átélhetik más emberek élményeit, 

örömeit, problémáit, ötleteket kaphatnak új megoldási lehetőségekhez és tevékenységek-

hez 

Tartalmi megvalósítás 

 

 Nyomdatechnikák: A gyermekek a számukra fontos dolgokat, eseményeket, érzéseket 

alkotásukon keresztül sokszorosítani tudják! Készítsenek meghívókat szülő értekezle-

tekre, egyházi ünnepekre, ünnepségekre, kirándulásokra! Karácsonyra, születésnapra 

készítsenek üdvözlőkártyát, nyomdatechnikával készülhetnek albumok, tablók, mun-

kakártyák. 

 Csomagküldés: Tapasztalják meg az örömérzést a csomag érkezéskor, ők is küldjenek 

levelet, csomagot másoknak, barátoknak, rászorulóknak! Fogadják el egymás munká-

ját! Tervezzenek, válogassanak, rendezzenek, beszélgessenek, vitatkozzanak együtt, 

ajándékozzák meg egymást, a hagyományok kapjanak nagy jelentőséget! 

 Újságszerkesztés: Az információáramlásra, a szülőkkel való jó kapcsolat erősítésére jó 

szolgálatot kínál az újságszerkesztés. Évente 1-2 számot célszerű megjelentetni az 

alábbi rovatokkal: Milyen események következnek?; gyermekrajzok, versek, mesék; 

gyermekkori történetek, Így csináljuk mi.; hírek, ünnepeink, vendégeink; Kérdezz-fe-

lelek!; süteménykészítés, receptek; Beszéljünk róla!: pszichológia, pedagógia, gyógy-

pedagógia, stb.; hitéletünk történései, stb. 

 A gyermekek is szerkesszenek kis újságokat egy - egy témakörhöz, előtérbe helyezve 

a nyomdatechnikát! 

 Levélírás: A kapcsolattartás egyik jó formája, természetes módon kell beépíteni az 
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óvoda, illetve a csoport életébe! Fontos eseményeket, örömeiket megoszthatják mások-

kal, esetleg beteg csoporttársukkal. Levélírás közben újra átélhetik kellemes élményei-

ket. A levél által ötleteiket, munkakártyáikat is továbbadhatják barátaiknak, társaiknak. 

Fedezzék fel a levélküldés örömét „a mi levelünk”, „a mi barátaink”, stb. 

 Kölcsönös látogatások: A csoportok látogassanak el iskolákba, más óvodákba, temp-

lomba, öregek otthonába, stb.! Látogatásaik során ismerjenek meg más emberi körül-

ményeket, élményeket, mások örömeit, problémáit! Kapjanak ötleteket, új megoldáso-

kat az egyes tevékenységekhez! 

Az óvodapedagógus feladata 

 Az óvónő teremtsen életszerű helyzeteket, biztosítson önálló választási lehetőséget! 

 Találja meg a legmegfelelőbb technikákat, aktívan kapcsolja be a gyermekeket az isme-

retszerzésbe, más életformák megismerésébe! 

 Kapcsolja össze az életet az óvodával! 

 Nyisson ablakot a környezetre, megláttatva, hogy a kommunikációs technikákon ke-

resztül kommunikálhatnak egymással, a világgal! 

 Ösztönözze a gyermekeket egyéni elképzeléseik megvalósítására, önálló alkotásra! 

 Teremtsen bizalommal teli családias légkört! 

 Biztosítsa a gyermekek számára a kommunikációs technika feltételeit a vizuális tech-

nika műhelyében, pl. mese, állat, növény, szám, betűnyomda! A felnőttek fénymásoló, 

számítógép és nyomtató használatával segítsék a gyermekek esztétikus és tartalmas új-

ságszerkesztését. 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  

 Kapcsolódjon be az óvodapedagógus segítségével az eszközök előkészítésébe! 

  A kommunikációs technikák munkafolyamatait ismerje meg, és szükség szerint vegyen 

részt bennük, pl.: újságok összeállítása, csomagolás, üdvözlőkártya kivágása, fénymá-

solás, stb.  

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

Képesek önállóan, nyomdatechnikával képeket, újságokat készíteni. Aktívan kapcsolódnak be 

levél- és csomagküldésbe, különböző közösségekben segítőkészek, feltalálják magukat. Ön-

álló gondolataik vannak, keresik a megoldásokat. Alkotásaikon keresztül ki tudják fejezni él-

ményeiket, gondolataikat, saját érzelmeiket. Megfelelő önismerettel, toleranciával rendelkez-

nek.  
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5.10. MUNKA JELLEGŰ TEVÉKENYSÉGEK 

A személyiségfejlesztés fontos eszköze a cselekvő tapasztalatszerzés. A környezet meg-

ismerésének a munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok 

alakításának fontos lehetősége az óvodában a dolgozók példája. A gyermeki munka tudatos 

irányítása pedagógiai szervezést, együttműködést igényel, amelyben szükséges a folyamatos, 

konkrét, a gyermeknek saját magához mérten fejlesztő értékelése. 

Cél 

Az önként és szabadon vállalt feladatok, munkafolyamatok végzése során élje át a gyermek a 

közösségért való tevékenykedés örömét is! A gyermeki munka megszerettetésén keresztül ala-

pozódjon meg a munka iránti tisztelet, a munka eredményének megbecsülése, fontosságának, 

hasznosításának értelme! Olyan tulajdonságok alakuljanak ki, amelyek pozitívan befolyásolják 

a közösségi kapcsolatot, kötelességteljesítést! 

 

Feladat 

 a munka megszerettetésével a gyermekek kapcsolatait előnyösen befolyásoló tulajdon-

ságok, készségek formálása  

 A munka jellegű tevékenységek szabadon választhatók legyenek, elégítsék ki a gyerek 

valamilyen szükségletét, gondolkodni és együttműködni tanítsanak!  

 Az önkiszolgálás gyakorlása során legyenek képesek a saját személyükkel kapcsolatos 

öltözködés, testápolási teendők és az étkezéssel kapcsolatos tevékenységek egyre önál-

lóbb ellátására!  

 A közösség érdekében végzett naposi tevékenységet vagy egyéb, a csoport életéhez kap-

csolódó állandó feladatokat végezzék örömmel, szeretetből!  

 a környezet rendjének biztosításával, az egymásnak, kisebbeknek és a felnőtteknek való 

segítés napi gyakorlásának megszervezésével, illetve az egyéb megbízatások teljesíté-

sével az esztétikai igény és a segítőkészség igényének felkeltése  

 az évszakoknak megfelelő munka jellegű tevékenységekhez szükséges eszközök bizto-

sítása a csoportszobában, az udvaron és az óvoda környezetében  

 

Tartalmi megvalósítás 

 

A munka a személyiségfejlesztés fontos eszköze, egy cselekvés közbeni tapasztalatszerzés, 

mely az óvodapedagógustól tudatos pedagógiai szervezést, a gyermekekkel való együttműkö-

dést, folyamatos, konkrét, reális, vagyis saját magához mérten fejlesztő értékelést igényel.   
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A munkavégzéshez szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (pontosság, 

kitartás, önállóság, felelősség, kötelességtudat, céltudatosság) alakításához elengedhetetlen az 

óvodában dolgozók példamutatása, mintája, segítőkészsége. 

 Óvodáskor elején a gyermekek többsége eléggé önállótlan, ezért arra törekszünk, hogy 

már a beszoktatási időszakban aktívan vegyenek részt a szükségleteik kielégítésével kap-

csolatos munkafolyamatokban (öltözködés, testápolási teendők, étkezéssel kapcsolatos 

munkálatok). A gondozási teendőket a felnőttek segítségével állandó kontroll, értékelés 

és buzdítás kíséretében végzik egyre eredményesebben, mely így a gyermek számára 

örömforrássá válik. 

 A beszokott, érzelmileg stabilizálódott gyermeknél már jelentkezik az igény önmaga ellá-

tására, kiszolgálására. Heterogén csoportjainkban a nagyobbak példája is vonzóvá teszi a 

kisebbek számára az önkiszolgáló és a közösségért végzett munkát. 

 Négyéves kor táján már tudatossá válik az önkéntes munkavállalás, megbízatás elfogadása 

– esetleg elutasítása – egymásért. 5 éves kor felé haladva már lehetőség adódik az önki-

szolgáló munka minőségi és esztétikai fejlesztésére. 

 6-7 éves korban büszkén tapasztalják magukon, hogy már nem csak magukért, közvetlen 

asztaltársukért, barátjukért képesek feladatot ellátni, hanem munkájuk eredményét az 

egész csoport, a felnőttek, sőt az egész óvodai közösség élvezi, hasznosítja. Óvodáskor 

végére így jutnak el a munka jellegű tevékenységben egy magasabb szintre, melynek 

alapja a munka szeretete és felelősségérzet mások iránt. 

 A közösségért mindennap illetve alkalomszerűen elvégzendő munkák: Végezzenek fele-

lősi munkát (öltöző, mosdó rendje, stb.)! Aktívan kapcsolódjanak be a játékelrakásba, 

ágyrakásba, a teremrendezésbe! Szívesen vállaljanak naposi munkát, viráglocsolást, ma-

dáretetést, természetsarok gondozást, udvarrendezést! Teljesítsék az egyéni megbízatáso-

kat, pl. eszközöket, üzeneteket adjanak át! Segítsenek a felnőtteknek, egymásnak és a 

kisebbeknek! 

 Meghatározott időszakra vonatkozó munkafolyamatok: Aktívan kapcsolódjanak be az év-

szakoknak megfelelő napi munkatevékenységekbe! Érezzék át az ünnepi időszak előtti 

készülődést, kapcsolódjanak be a díszítésbe, dekorációba, süteménykészítésbe, stb.! Ve-

gyenek részt a tervezési folyamatban, az előre megtervezett heti feladatok megvalósítá-

sában! 

 A FREINET technikákban rejlő munkák: játékszerek, ajándékok, munkaeszközök készí-

tése; ismerkedés kézműves, ipar- és népművészeti alkotásokkal; Tanulják meg a szövés-

fonás különböző formáit! Barátoknak küldjenek levelet, csomagot! Nyomdázzanak, kap-

csolódjanak be az óvodai újságszerkesztésbe! Ismerkedjenek meg a szüreteléssel, gyü-
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mölcsszedéssel, befőzéssel, tartósítással! Kapcsolódjanak be a sütésbe, főzésbe, salátaké-

szítésbe! Vegyenek részt a kerti munkában, növénygondozásban, csíráztatásban, hajtatás-

ban! A kisállatok gondozásába aktívan kapcsolódjanak be! Gyűjtsenek terméseket, kin-

cseket, újságot! Készítsenek albumokat, életkönyveket, munkakártyákat! Önállóan kísér-

letezzenek, fedezzék fel az ok-okozati összefüggéseket! Készüljenek az ünnepekre, a ven-

dégvárásra! 

A feladatok elvégzését munkatábláról, önállóan vállalják a gyermekek, mindenkinek feladata 

van. 

 Az óvodapedagógus a gyermekekkel közösen tervezi meg a munkát, lerajzolják munkakár-

tyára a munkafolyamat menetét, pl. a salátakészítés fázisainak ábrázolása, a virágültetés 

folyamatának ábrázolása.  

 

Az óvodapedagógus feladata 

 Munkatevékenységek által biztosítsa a felfedezést, a kísérletezést, a szabad kifejezést, 

az önálló megfigyelést! 

 Az óvodapedagógus teremtsen nyugodt, alkotó kedvű légkört, biztosítsa a munkavég-

zéshez a feltételeket, a gyermekméretű eszközöket, kerti szerszámokat, a kísérletezés 

eszközeit, valódi edényeket, valódi alapanyagokat, munkatáblákat, munkakártyákat, 

növényeket, állatokat! 

 Cselekvő tapasztalással vezesse rá a gyermekeket a feladatok elvégzésére, ismertesse 

meg velük a munka eszközeit, annak használatát, fogásait, sorrendjét és az ellenőrzés 

módjait! 

 Erősítse a munkára késztető indítékokat, saját és mások munkájának elismerésével erő-

sítse a közösségi kapcsolatot! 

 Teremtse meg az önálló munkavégzés lehetőségét is, de az együttműködés és a közös-

ségi munka feltételeit is, figyelembe véve egyéni sajátosságokat! 

 Biztosítsa a rendszeres, mindennap elvégzendő munkák állandóságát és folyamatossá-

gát a munkavégzéshez szükséges attitűdök, készségek, tulajdonságok (pl. kitartás, ön-

állóság, felelősség, céltudatosság) kialakítását! 

 A munkatevékenység fázisait munkakártyán rögzítse! 

 Szerettesse meg a munkát, örüljön együtt az eredményeknek, az értékeléssel fokozza a 

kedvet a munkatevékenységekhez!  

 

A pedagógiai munkát segítő feladata:  



 

481 

 Példamutatásával, segítőkészségével, mintájával járuljon hozzá a munkavégzéshez 

szükséges attitűdök és képességek, készségek, tulajdonságok (pontosság, kitartás, önál-

lóság, felelősség, kötelességtudat, céltudatosság) alakításához!  

 A munkajellegű tevékenységek fajtáit és fázisait ismerje! A gyermekeket életkori sajá-

tosságaiknak megfelelően vonja be a tevékenységekbe!  

 Ösztönözze a gyermekeket a pontos, precíz munkavégzésre!  

 Irányítsa önállóan a naposok munkáját!  

 

A fejlődés várható eredménye az óvodáskor végére 

A gyermekek képesek önállóan, esztétikusan megteríteni, étkezés után a környezetüket rendbe 

tenni. Örömmel vesznek részt az évszakokhoz kapcsolódó munkákban, szüretelés, befőzés, 

kerti munka, stb. Egész évben segítenek az udvar gondozásában! 

Kis segítséggel készítenek ajándékokat, játékszereket. Játék elrakáskor esztétikusan rakják a 

tárgyakat, eszközöket, játékokat a helyükre. Teljesítik az óvónő megbízásait. 

Segédkeznek a csoportszoba átrendezésében, díszítésében, a tevékenységekhez szükséges esz-

közöket önállóan előkészítik. Szívesen vesznek részt a játékeszközök takarításában, rendezés-

ében. 

A munkafolyamatok megtervezését ötleteikkel segítik, s a megvalósításban aktívan vesznek 

részt. Szívesen végeznek gyűjtőmunkát.  

Aktívan vesznek részt az öltöző és a mosdó rendjének kialakításában, megőrzésében. 

Önállóan ellátják a növény és állatgondozást. 

Kirándulások, séták, kerti munkák végzésekor megfigyelik a természet változásait, s csak 

azok figyelembe vételével gondozzák a növényeket. Önállóan ültetnek, locsolnak. 

Önállóan végzik a saját személyükkel kapcsolatos munkát. (öltözködés, tisztálkodás). 

Szívesen segítenek a felnőtteknek, a rászoruló társuknak és a kicsiknek. 

 

5.11. A TEVÉKENYSÉGEKBEN MEGVALÓSULÓ TANULÁS 

 

Cél 

 az óvodás gyermek természetes kíváncsiságából kiinduló spontán tanulási vágyára 

építve kompetenciáinak fejlesztése  

 attitűdök erősítése és a képességek fejlesztése 

 

Feladat 
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A tanulás során feladatunk nemcsak a társadalmilag hasznos ismeretek elsajátítása, hanem a 

teljes személyiség fejlődését és fejlesztését támogató kölcsönösség, elfogadás és elfogadott-

ság élményének sokféle módon történő megélése.  

Az óvodapedagógus a gyermekek megismerési vágyára, érzelmi beállítottságára, önkéntelen 

figyelmére támaszkodva irányítsa a tapasztalat és az ismeretszerzés folyamatát! 

Tartalmi megvalósítás 

Az óvodában a tanulás folyamatos, részben utánzásos, spontán és szervezett, természetes és 

szimulált környezetben szervezeti és időkeretben megvalósuló tevékenység. 

A gyermek tanulási tevékenységeinek színtere, szervezeti keretformája a játék, amelynek ne-

velési alapelve és módszere a játékosság. A gyermek képes arra, hogy érdekes, ösztönző kö-

rülmények között, a felnőtt megértő, elfogadó támogatásával megtalálja az önmaga számára 

legmegfelelőbb tevékenységi, tanulási helyzeteket. 

 Az önálló tevékenykedés életszükséglet és egyben tapasztalatforrás. A tevékenységek 

kapcsán tapasztalják, hogy a kapott feladatok megoldása érdekében szükséges alkal-

mazkodni egymáshoz és az óvónő kéréseihez. A tevékenységhez kötött, tanuláskor fon-

tos a gyermekek motiválása, az egyéni adottságok és az optimális terhelhetőség figye-

lembe vétele.  

 A tanulás a teljes személyiség fejlődését és fejlesztését támogatja, nem szűkül le az 

ismeretszerzésre, az egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben és az óvodapeda-

gógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben való-

sul meg. 

 Vegyenek részt játékos kísérletezésekben, megfigyelésekben, szerezzenek ismereteket és 

tapasztalatokat szűkebb és tágabb természeti- és társadalmi környezetüktől önállóan, vagy 

közösen! A sok-sok próbálkozás, pozitív és negatív élmények és ezek feldolgozása a kü-

lönböző tanulási technikákban elengedhetetlen feltételei a külső ingerek belsővé válásá-

nak és a harmonikus személyiségfejlődésnek.  

 Az önálló tapasztalatgyűjtés mindig magában hordozza a kudarc, tévedés és a hibás dön-

tés lehetőségét, de a teljes személyiségfejlődés szempontjából ezekre ugyanolyan szükség 

van, mint a sikerre, hiszen a segítségükkel alakulhat, fejlődhet többek között az akarat, 

kitartás, önismeret, kudarctűrés, döntésképesség, rugalmasság és a felelősségvállalás ké-

pessége. Megjelenik a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés, a gyakorlati 

problémamegoldás.  

 Megjelenik a kognitív képességek tevékenységbe ágyazott alakítása.   
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 Emlékezetből idézzenek fel élményeket, tapasztalatokat! Kreatív gondolkodást, képzele-

tet, probléma- és feladatmegoldást fejlesztő tevékenységekben vegyenek részt, melyek 

által pontosabbá válik érzékelésük, észlelésük, megfigyelőképességük, tartósabb lesz fi-

gyelmük, emlékezetük, gazdagodik fantáziájuk, fejlődik beszédük, kifejezőkészségük és 

gondolkodásuk, képessé válnak problémák felismerésére és megoldására!  

 A tanulás akadályba ütközése esetén a gyermek egyéni fejlődési üteméhez igazodóan 

egyéni fejlesztést szervezünk. 

 a vizuális, akusztikus, kinesztetikus észlelés és érzékelés képességének, a verbális emlé-

kezet fejlesztésének játékos megvalósítása, melyet az óvodapedagógus a tanulást támo-

gató környezet megteremtésével ér el 

 Tehetségígéretre utaló tulajdonságok megléte esetén szintén biztosítjuk a nagyobb odafi-

gyelést és az egyéni fejlesztést. 

 Az óvodapedagógus személyre szabott pozitív értékeléssel segíti a gyermekek személyi-

ségének kibontakozását. 

 A gyermekek kompetenciájának fejlesztésére felfedezési lehetőségekben gazdag, vala-

mint a spontán szerzett játékos tapasztalatok, ismeretek rendszerezésére alkalmas tevé-

kenységeket biztosítunk (pl.: kísérletezés, társasjátékozás).  

 

Az óvodapedagógus feladata  

 Biztosítsa a játékosságot, a cselekvéses tanulást az egész nap folyamán! 

 Kötetlen szervezeti formában a játék adta lehetőségek kihasználásával, játékos helyze-

tek megteremtésével valamennyi tevékenységi formában a tanuláshoz szükséges ké-

pességeket fejlessze! 

 A játékba integrált önkéntes és cselekvéses tevékenykedtetéssel fokozza a gyermekek 

érdeklődését, kíváncsiságát, kitartását, fejlessze gondolkodását! 

 A tanulás élményszerűségét, a felfedezés örömét, érdekességét fokozza szerepjátékok-

kal, mozgásos értelemfejlesztő játékokkal, nyelvi játékokkal, saját készítésű társasjá-

tékokkal, illetve gátlást, szorongást oldó eljárásokkal! 

 Szervezzen a gyermekek számára kommunikációs, önismereti és versenyjátékokat! 

 Teremtsen együttműködést kívánó helyzeteket, mikrocsoportos tevékenykedést! 

 Biztosítsa a szabad alkotások feltételeit, a gyermekekkel közösen állítsa össze a napi-

rendet és a projektet! 

 A gyermekek eredményeit értékelje pozitívan, mindenkit juttasson sikerélményhez! 

 Alakítson ki rugalmas, nyugodt feltételeket teremtő napirendet! 

A pedagógusi munkát segítő feladata 
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 Az óvodapedagógus egyéni és mikrocsoportos fejlesztése idején kapcsolódjon be a sza-

bad játékban résztvevő gyermekek tevékenykedtetésébe, a nyugodt, tevékeny légkör 

fenntartásába!  

6. A FEJLŐDÉS JELLEMZŐI AZ ÓVODÁSKOR VÉGÉRE 

 A kisgyermekek többsége óvodáskor végére belső érése, valamint a családi nevelés és az 

óvodai nevelés folyamatának eredményeként eléri az iskolai élet megkezdéséhez szüksé-

ges fejlettségi szintet, belép abba az állapotba, amelyben az óvodásból iskolássá szociali-

zálódik  

 A rugalmas iskolakezdéshez figyelembe kell venni az életkoron túl az egyéni fejlettségi 

szintet!  

 Az iskolakezdéshez testi, lelki és szociális érettség szükséges, melyek közül egyik sem 

hanyagolható el, mindegyik egyformán szükséges az eredményes iskolai munkához:  

o a testi fejlettség szintje (alakváltozás, teherbírás, összerendezett, harmonikus mozgás, 

testi szükségletek kielégítésének szándékos irányítására való képesség)  

o a lelki képességek szintje (lelkileg kiegyensúlyozott, ismeri a viselkedés általános sza-

bályait, a tanuláshoz szükséges képességek fejlettsége szándékos bevésés és figyelem, 

megfelelő kommunikáció, elemi ismeretek önmagáról, a környezetéről)  

o a szociális képességek szintje (szociális érettség, elfogadás, együttműködés, kapcso-

latteremtés, alkalmazkodóképesség, feladattudat kialakulóban, az ismeretszerzési te-

vékenységhez szükséges tulajdonságok megléte)  

 A gyermekek képesek a hatékony kommunikációra és kifejezőkészségre, versenyszel-

lemre és az együttműködésre. 

 Tudnak alkalmazkodni, képesek önértékelésre és önbecsülésre, kapcsolatokat tudnak 

építeni, az érzelmeket fel tudják dolgozni. 

 Képessé válnak a stressz kezelésére, a problémamegoldásra. Aktívan kapcsolódnak be 

minden tevékenységbe, döntéseket tudnak hozni, célkitűzéseket megfogalmazni. 

 Ötéves kortól (2014. szeptember 1-től 3 éves kortól) kötelező az óvodába járás, amelynek 

betartása törvényi kötelezettség. Az óvodába járás ideje alatt az óvodai nevelési folyamat 

célja, feladata a gyermeki személyiség harmonikus fejlődésének elősegítése  

 A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében folyamatos, speciális szakemberek segítsé-

gével végzett pedagógiai munka szükséges.  

 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek iskolaérettségi kritériumai tükrözik a befogadó 

intézmény elvárásait az iskolába kerülő gyermekekkel szemben.   
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7. AZ ÓVODA HAGYOMÁNYOS ÜNNEPEI ÉS EGYÉB RENDEZVÉ-

NYEI 

Az intézmény hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése, bővítése, valamint az intézmény jó 

hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának kötelessége. 

Ünnepeink vonulatának évszázados hagyományai vannak. A hagyományok azok az alkalmak, 

visszatérő események, szokások, amelyeknek segítségével nemzedékről nemzedékre megőriz-

hetjük tudásunkat, tapasztalatainkat. Az egyházi és nemzeti ünnepek és megemlékezések ren-

dezése és megtartása a gyermekek vallási, nemzeti identitástudatát alapozza, fejleszti, hazasze-

retetüket mélyíti. Az óvoda egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösség 

formálását, a közös cselekvés örömét szolgálják. A gyermekeket a felnőttek és az egymás iránti 

tiszteletre nevelik. 

Keresztény szellemű óvodai nevelésünk „gerincét” az egyházi ünnepek adják. Az ünnepek leg-

főbb célkitűzése az Isten és emberszeretet elmélyítése. Feladatunk az ünnep tartalmának meg-

ismertetése a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével. Óvodánkban hagyo-

mánnyá kívánjuk tenni a közös szentmisén való részvételt: óvodásainkkal és szüleikkel részt 

veszünk az évnyitó Veni Sancte és az évzáró Te Deum-szentmisén. Évente egy alkalommal 

családi zarándoklatot szervezünk egy kegyhelyre.   

Az ünnepek csak a szülők együttműködő támogatásával érhetik el hatásukat. A közös élmények 

ereje erősíti a közösséghez való tartozást, megerősíti a hagyományokat és közel hozza a tágabb 

és a szűkebb környezet jelentős eseményeit a gyermekekhez, ezzel is erősítve az óvodai nevelés 

egyik legfontosabb feladatát, az erkölcsi magatartás és szokás megalapozását.  

Családias, szeretetteljes légkörben zajló ünnepeink egy része óvodai szintű, más részét a cso-

portokban ünnepeljük meg.  

 Óvodai ünnepeink: óvodánk születésnapja (szept. 30.), Mihály-napi vásár és gyümölcs-

szentelés (október első hete), Mikulás, karácsony, március 15., apák napja, óvodánk vé-

dőszentje boldoggá avatásának évfordulója (május 1.), gyermeknap, iskolába készülők bú-

csúztatása 

 Csoportok ünnepei: anyák napja, születésnapok, névnapok, húsvét, házszentelés, gyertya-

szentelés 
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Egyházi ünnepeinken a világ felfedezésében a kisgyermek, a szülők és közvetlen környezeté-

nek megismerése után ismerje meg a Mennyei Atyát is. Kezdeti fokon hozzuk kapcsolatba a 

kisgyermeket Istennel, az Isten- és emberszeretettel. Megszerettetjük velük a vallásos szokáso-

kat, élményeket nyújtunk. Kapcsolatba hozzuk őket a vallási ünnepek tartalmával, lehetővé 

tesszük azok átélését. 

 

Szeptember  ̶  Szent Mihály hava:  

 Veni Sancte 

 Kisboldogasszony ünnepe (szept. 8.) 

 Szent Mihály (szept. 29.) 

 

November  –  Szent András hava: 

 Mindenszentek, Halottak napja (nov.1-2.) 

 Szent Márton katona, püspök ünnepe (nov.11.) 

 Árpád-házi Szent Erzsébet napja (nov.19.) 

 Adventi előkészület 

 

December – Karácsony hava:  

 Szent Miklós püspök, Mikulásvárás (dec. 6.) 

 Adventi időszak, karácsonyi készülődés 

 Karácsony, Jézus születésének megünneplése 

 

Január – Boldogasszony hava: 

 Vízkereszt, házszentelés (jan.6.) 

 

Február – Böjtelő hava: 

 Gyertyaszentelő Boldogasszony, gyertyaszentelés (febr.2.) 

 Szent Balázs püspök ünnepe, Balázs-áldás (febr. 3.) 

 Farsang 

 

Március – Böjtmás hava: 

 Hamvazószerda, nagyböjti időszak, húsvéti előkészület 

 Szent József napján apák napja (márc. 19.) 

 Gyümölcsoltó Boldogasszony (márc. 25.) 

 Húsvét vigíliája, Jézus szenvedése (március vagy április) 

 

Május – Pünkösd hava: 

 Védőszentünk, II. János Pál boldoggá avatása (máj. 1.) 

 Pünkösd 

 

Június – Szent Jakab hava: Te Deum 

 

Nyáron: – Nagyboldogasszony ünnepe és az államalapító Szent István ünnepe 

 

Nemzeti ünnepeink megünneplésekor célunk a hazaszeretet csírájának ápolása, a szülőföld 

szeretetére nevelés, népünk, nemzetünk jeles eseményeiről való megemlékezés, hagyományőr-

zés, ismeretnyújtás. 
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 Óvodai ünnepség keretében emlékezünk március 15-ére a gyermekekkel. 

 A dolgozók városi ünnepségeken vehetnek részt október 6-án vagy 23-án. 

 

A néphagyományt, a hitet erősítő közösség védettséget jelent a gyermekeknek, szülőknek, ahol 

nyugalmat, békét, megértést találnak. A közösségi asztal a családban vagy az óvodában, akár 

tágabb környezetben legyen is, az összetartozást és a közösségi érzést erősíti. Olyan alkalmak 

ezek, ahol a gyermek szocializálódása folyamatosan és sok örömet jelentve valósul meg. 

Az óvoda-család közös rendezvényei szervezésekor az óvodapedagógus figyelembe veszi a 

családok sajátosságait, szokásait, az együttműködés során érvényesíti az intervenciós gyakor-

latot, azaz a segítségnyújtás családhoz illesztett megoldásait. A szülőkkel közös szervezésben 

rendezzük meg a Mihály-napi vásárt, szüreti napot, az adventi készülődést, a karácsonyi ün-

nepséget, a farsangot, gyermeknapot, iskolába készülők búcsúztatását. A közös rendezvénye-

ken, kötetlen beszélgetések során a családok egyre jobban megismerik egymást, barátságok 

szövődnek. 

Óvodán kívül szervezett programok: közös családi kirándulások, közös zarándoklat, múzeum 

és könyvtárlátogatások, gyermekkoncertek, színházlátogatás, templomlátogatás. 

8. GYERMEKVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI TEVÉ-

KENYSÉGEK 

 A gyermek- és ifjúságvédelem célja: prevenció során feltárni a tényeket, okokat, amelyek 

a gyermekek fejlődését akadályozhatják, veszélyeztethetik.  

 

 Fő feladatunk a prevenció, a segítségnyújtás, a humánum, a megértés, a tanácsadás. Óvo-

dánkban gondosan elkészítjük a szociális térképet.  

 Szeretnénk elérni, hogy az óvodánkba járó gyermekek derűsek, kiegyensúlyozottak legye-

nek. Ennek egyik feltétele, hogy az esetlegesen meglévő vagy kialakuló hátrányaikról időben 

értesüljünk és a családokkal együttműködve időben keressük a segítő megoldásokat.  

  A gyermekvédelmi törvény szellemében az óvodapedagógus kötelessége, hogy közremű-

ködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a gyermek fejlődését veszélyeztető 

körülmények megelőzésében, feltárásában és megszüntetésében. Biztosítanunk kell a bármi-

lyen okból hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatását. A pedagógus figyeljen föl a családban 

jelentkező problémákra, ha szükséges, jelezze az óvoda gyermekvédelmi felelősének. Ameny-

nyiben óvodai keretek között nem tudnak segíteni, a gyermekvédelmi felelős kötelessége, hogy 

a székhely intézmény gyermekvédelmi felelősének segítségével a gyermekjóléti szolgálatnak 

jelzést tegyen.  
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  Prevenció során feltárjuk a tényeket, melyek a gyermekek fejlődését befolyásolhatják, 

veszélyeztethetik családi környezetben illetve a családon kívüli környezetben.  

  A kisgyermekről és családjáról első információinkat a beíratáskor szerezzük. Kiegészít-

jük ezt a családlátogatás alkalmával szerzett személyes benyomásainkkal.  

A három és többgyermekes családok, illetve a tartósan beteg gyermekek családjai nyilatkoza-

tuk alapján 50%-os térítési díjkedvezményben részesülnek. Felhívásunkra a szülők a szükséges 

igazolások beszerzésével adatot szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy étkezési kedvezmény 

igénybevételére jogosultak.  

A hátrányos helyzetű gyermekek, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül-

nek, ingyenes étkezésre jogosultak.  

 

 A gyermekek családi helyzetének felmérési szempontjai:  

 az intézmény gyermeklétszáma 

 veszélyeztetett gyermekek száma 

 három vagy többgyermekes családok száma 

 kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

 hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek száma 

 A gyermekek veszélyeztetettségének okait vizsgáló szempontok 

 Családi környezet:  

 rossz lakásviszonyok  

 egészségügyi okok  

 anyagi okok 

 nevelési hiányosságok  

 megromlott családi kapcsolat  

 a gyermeki személyiségben rejlő okok  

 bűnöző családi helyzet.  

 

Családon kívüli környezet:  

 munkanélküliség  

 váltakozó párkapcsolatok  

 hajléktalanok, önkényes lakásfoglalók  

 az életvitel az utcán történik  

 kéregetésre kényszerítés  

 az italozás, kábítószerezés  

 pszichiátriai kezelés 
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A gyermekvédelmi felelős feladata 

Óvodánkban egy gyermekvédelmi felelős segíti az óvodapedagógusok körültekintő gyer-

mekvédelmi munkáját, a baleset-megelőzést. A gyermekvédelmi felelős munkáját megbízás 

alapján végzi. 

 Évente gyermekvédelmi programot készít, gyermekvédelmi ismereteit bővíti. 

 az ismeretek birtokában a szükséges lépések megtétele, balesetvédelem  

 rendszeres konzultáció, kapcsolattartás az óvodapedagógusokkal, intézményvezetővel, a 

gyermekjóléti szolgálattal, esetmegbeszélések 

 családlátogatások, fogadóórák szervezése 

 támogatások megszervezése, lebonyolítása 
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VI. ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI  

ISKOLA PEDAGÓGIAI ÉS SZAMAI 

PROGRAMJA 

1. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 

Az Iskola nevelő-oktató munkájának pedagógiai alapelvei, céljai: 

          Az Alapfokú Művészeti Iskola oktatási célja, hogy a maga sajátos eszközeivel, hangsze-

res oktatással, érzelmi és esztétikai neveléssel járuljon hozzá egy sokoldalú, zeneileg (is) mű-

velt, érett, kreatív személyiség kialakításához. Ennek megfelelően az Alapfokú Művészeti Is-

kola pedagógiai programja és helyi tanterve felépítés szempontjából követelményközpontú, pe-

dagógiai koncepciója szerint tanuló- központú. 

 

Célunk olyan belső iskolai légkör, tartalmi munka megteremtése, ahol jól érzi magát a 

tanuló és a tanár egyaránt. Ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának.  

Célunk, hogy a katolikus egyház értékrendjének megfelelő szellemiségben tanuljanak 

és fejlődjenek a gyermekek. Az egyházzenei anyagok szerves részét képezik tanításunknak. 

Tudatosan és radikálisan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcélmények számát. 

A sikerélményen keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Arra törekszünk, hogy zene-

iskolánkban minden tanuló saját képességeinek, lehetőségeinek optimumáig jusson el értelmi 

és erkölcsi fejlődésben. Biztosítani kívánjuk részükre a teret, ahol gyakorolhatják és fejleszthe-

tik képességeiket, felfedezhetik önmagukat. 

 

Az Alapfokú Művészeti Iskola legfontosabb funkciói 

 Zeneiskolánkban az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja kere-

tében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességei-

nek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és 

gyakorlását. 

 A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket, és felkészít szakirányú továbbtanu-

lásra. 

 Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, lakóhelyi, népi, 

családi, egyházi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítá-

sára. A zeneiskolában folyó képzés lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység, fogékony-

ság alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai 
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készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tuda-

tosítására. 

 A zeneoktatás a különböző műfajok (zenei) sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait 

ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gaz-

dagításával, a társas zenéléssel a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel, és segít 

az életmód, szabadidő eltöltés tartalmas kialakításában. 

 Az esélyegyenlőség biztosítása mind mikro-, mind makroszinten. Az indulási hátrányok 

csökkentése, és a zenei pályára történő felkészítés szerepe az egyéni és csoportos órák 

keretében. 

 

Általános nevelési, pedagógiai célok, feladatok 

 

 Minden munka végzésénél ismernünk kell a célt, mert ez meghatározza egész tevékenysé-

günket. 

 Növendékeinket képességeiknek megfelelően a legmagasabb fokra kell elvezetni.  

 A hangszeres óráknak művészi légköre kell hogy legyen. (A mi esetünkben ez a muzsika) 

 Az elszürkülés ellen újabb és újabb zenei élmény, töltődés megszerzésével lehet védekezni. 

 A cél eléréséhez a legrövidebb, legkorszerűbb utat kell keresnünk. 

 Az Alapfokú Művészeti Iskola növendéke olyan önálló ember, aki kibontakozóban lévő 

egyéniséggel, sajátos érzelmi élettel, fantáziával, öntudattal, önérzettel rendelkezik. 

 Ha munkánkat eredményesen akarjuk végezni, akkor növendékeinket aktivizálni kell, el kell 

érnünk azt, hogy ő maga is akarja azt, amit mi akarunk. 

 Zenetanításunk jellemformálás nélkül elképzelhetetlen, melyhez kiindulási pontunk a Alap-

fokú Művészeti Iskola katolikus volta. 

 Számunkra elsődleges kell, hogy legyen a munkára nevelés, amelynek tervszerűen kell tör-

ténnie. 

 Minden törekvésünk hiábavaló, ha a szülőkkel való jó kapcsolatot nem tudjuk kialakítani. 

 A legtehetségesebb növendékeknél ki kell bontakoztatnunk azokat az adottságokat, ame-

lyekkel rendelkeznek. (szorgalom, ambíció, akaraterő, emlékezőképesség, önbizalom, jó alkat, 

jó hallás, ritmusérzés stb.) 

 Nagyon gondosan kell előkészíteni növendékeinket szakmai és pedagógiai szempontból az 

egyes szereplésekre is. 

 

A helyi tanterv szaktárgyakra lebontott részletes követelményeit, a 27/1998. (VI. 10.) MKM 

rendelet alapján érvényben lépő tantervek tartalmazzák. 
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1.1. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI 

FELADATOK 

„Sine musica nulla disciplina potest esse  perfecta” 

  (Zene nélkül semmiféle nevelés nem lehet teljes) 

   (középkori iskolák elve) 

Az ének, a zene erkölcsnemesítő, emberformáló és nevelő erejét már régóta felismerték 

(Platón, Arisztotelész). Magyarországon Kodály Zoltán és tanítványai az 1920-as évektől hir-

detik: a zenei anyanyelvre és a zenei írás-olvasásra épülő nevelési koncepció a személyiség 

érzelmi, akarati, morális és intellektuális szféráját fejleszti.  

    Az esztétika, művészeti nevelés csak akkor érheti el a célját, ha esztétikai, művészeti élmény-

hez juttatjuk növendékeinket, hiszen a művészet éppen élményszerű átélhetősége révén válik 

az emberformálás eszközévé. Az élmények ereje, intenzitása a zenetanulás során az érzelmek-

kel kerül kapcsolatba, amely kialakítja a befogadás és az önkifejezés milyenségét. A zenetanu-

lás a növendékekben számos olyan készséget és képességet alakít ki, amely megkönnyíti a ta-

nulók munkáját és előrehaladását az élet más területein is.  

 

    Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott általános célok és feladatok mellett az 

esztétikai – művészeti tudatosság és kifejezőképesség kulcskompetenciák, és a szociális és élet-

viteli kulcskompetenciák Európai Unió által meghatározott céljainak elérését tűzzük magunk 

elé. 

A zenei nevelés eszközeivel fejlesztendő készségek, képességek, kulcskompetenciák: 

Érzelmi kompetenciák 

Érzelmek felismerése, tudatossága, kezelése, kifejezése  

Saját érzelmeim 

- megismerése, 

- felismerése, 

- tudatossága, 

-  kezelése, 

- kifejezése. 

Önkifejezés 

Önmotiválás 

Mások érzelmeinek  

- megismerése, 

- felismerése, 

- tudatossága, 

- kezelése, 

- kifejezése. 

Tolerancia 
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Empátia 

Beleélés, fantázia 

Személyi- és társas kompetenciák  

Identitás  

Másokkal való kooperáció 

Alkalmazkodás 

Énkép és önismeret, önértékelés, önszabályozás, önfegyelem 

Motiváltság 

Érték - centrikusság 

Társas kompetenciák 

Sikerkezelés, kudarctűrés 

Intellektuális kompetenciák 

Információkezelés 

Problémamegoldás 

Kritikai gondolkodás 

Művészi látásmód 

Művészi kifejezőeszközök megértése, ismerete 

Kreativitás 

Tudástranszfer 

Szabálykezelés 

Rendszerszemlélet 

Környezettudatos magatartás emocionális alapokon 

Kommunikációs kompetenciák  

Kommunikációs módok, normák 

Más kultúrák megismerése, elfogadása 

Konfliktuskezelés, megoldási képesség  

Módszertani kompetenciák  

Tudás, információs és kommunikációs technikák alkalmazása 

 

A célok elérése érdekében az Alapfokú Művészeti Iskola: 

- befogadó, és az egyéni fejlődést biztosító pedagógiai módszereket alkalmaz  

- kompetencia alapú módszereket alkalmaz 

- Nyitott oktatási környezetet alakít ki a külső és belső kapcsolataiban 

- az intézmény szervezeti felépítésében, működési szokásaiban, innovatív és önfejlesztő mun-

kái során, a pedagógusok team munkája is előtérbe kerül. 

- bevonjuk az IKT eszközöket és módszereket munkánk végzésébe 

- jó gyakorlat átadására alkalmas tanszakok állandó működtetése 

- kiemelten gondoskodunk a hátrányos helyzetűekről 

- minőségbiztosítási, önértékelési, mérési rendszereket működtetünk   
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A céljaink elérése érdekében változásokat kezdünk a helyi tantervünkben 

 

  A zenei nevelés keretei között is a szokásos frontális módszerek mellett, alkalmazni kell és 

lehet a kompetencia jellegű képzésben megismert, kooperatív, integrációs, differenciált, 

mélységelvű, tömbösített, cselekvésközpontú, projekt elvű, gyermekközpontú tanítási, stb 

szervezési módszereket. 

 

1.2. A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTŐ TEVÉ-

KENYSÉG 

                                     „A tehetséget nem lehet teremteni. A talajt, a 

                                                lehetőséget lehet teremteni, ahol a tehetség 

                                                kibontakozhat, kialakulhat.” 

                                                                                                          (Neuhaus) 

 

       Zenei tehetségek csak olyan feltételek mellett bontakozhatnak ki, zenehallgatóvá csak ott 

válik az ember, ahol a társadalmat áthatja a kulturális értékek, a művészetek, a zene szeretete. 

 

Az alapfokú zeneiskolák, de általában a művészeti iskolák eleve tehetséggondozó intéz-

mények. Már a növendékfelvétel is egyéni, szülői ambíció alapján felvételi vizsgával, illetve 

meghallgatással történik. /túljelentkezés esetén/  Szemléletünkben, a kiválasztáskor nemcsak a 

kiemelkedő zenei tehetségek számítanak. A tehetség összetett, komplex képesség, a személyi-

ség alapvető, domináns jegye. Meghatározása általános értelemben is nehéz, objektíven nehe-

zen vagy alig mérhető. Mindenképpen értékjelző, amelynek kutatása, gondozása a mi iskolatí-

pusunk alapfeladata. 

 

 Hisszük, hogy a zene nagy hatással van a személyiségre, alakítóan hat a lélekre. Éppen ezért 

a nevelésben igen nagy szükség van rá.  

        A zenei tehetség készség formájában nyilatkozik meg a tanulás előtti korban. Ezt a kész-

séget kell felismernünk, felmérnünk, megvizsgálva közben a gyermek egész személyiségét, ér-

telmi, kombinációs és asszociatív képességét, kreativitását, érzelmi reakcióit, fantáziáját, tem-

peramentumát, kitartását, memóriáját, akaraterejét, aktivitását. 

    A zenei adottságok közül megfigyeljük a tanuló ritmus- és metrumérzékét, hallásának pon-

tosságát, differenciáltságát, mozgáskészségét, muzikalitását. E megfigyelések összegzése után 

is csak hozzávetőleges képet kaphatunk a 
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 gyermek  zenei tehetségéről. Igazán csak a zenetanulás folyamán nyilvánul meg a gyermek 

tehetsége, tanulási tempójának függvényében. De még ezeknek a tudatában is tisztában kell 

azzal lennünk, hogy a gyermek, az ember individuum, nem ismerhetjük eléggé, azt  pedig még 

kevésbé, hogy kivé, mivé fejlődhet.  

       Tehetségkutatásunk többlépcsős, szorosan összekapcsolódik a tehetséggondozással, nincs 

lezárva, a gyerek zeneiskolába való felvételével.  

Feladatok a kiválasztásnál: 

     Állandó jó kapcsolat az óvodákkal és iskolai énektanárokkal, akik motiválhatják a gyereke-

ket. 

 Hangverseny-bemutatók az óvodában, iskolai tanórákon, hangversenyek kicsik számára. 

 Kiselőképző, előképző, és hangszeres előképzős csoportokkal való foglalkozás (egy-két 

év alatt sok minden kiderül, pl. hangszeres alkalmasság, érettség, stb.) 

 A további években is lehet átirányítani más hangszerre (az egyben már gondozás is). 

 A tanulási folyamat közben kiemelni a rendkívüli zenei tehetségeket. („B”-tagozat: maga-

sabb óraszám, stb). 

A tehetséggondozás feltételei, területei, feladatai, gondjai: 

 Legfontosabb a tanár tudása, személyisége, mely a legfőbb motivációs erő. 

 Szoros kapcsolattartás a hangszeres és elmélettanárok között. 

 Tanárképzés, tanári továbbképzés. 

 Hangszerek minősége, mennyisége, karbantartása. 

 Szaktanácsadók bevonása. 

 Tanulmányi versenyek, hangszeres, zeneelméleti versenyek, találkozók, fesztiválok, 

hangversenyek, fórumok, kurzusok, továbbképzéseken való részvétel. 

A tanári munka értékelése igen fontos része a tehetséggondozásnak. Nélkülük nem működ-

hetne ez a munka! A tanárok továbbképzése is a tehetséggondozás fontos alapkérdése. 

 

1.3. A SZÜLŐK, TANULÓK, ISKOLA ÉS PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖ-

DÉSÉNEK FORMÁI 

 

 Intézményünk nem elszigetelten, egyedül kíván működni, hanem a nevelési környezet ré-

szeként, amelybe azok a pedagógiai, társadalmi, gazdasági feltételek és tényezők tartoznak, 

amelyek folyamatosan vagy szakaszosan hatnak a fiatalokra. A környezeti hatásnak nem csak 

az időtartam a lényeges eleme, hanem a befolyásolás terjedelme, mélysége is. Iskolánk ered-

ményessége érdekében nevelési stratégiánkat ismertetni kívánjuk a legfőbb partnerrel, a szü-
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lőkkel. Iskolai rendezvényeinkre, a félévi és év végi beszámolókra, tanszaki meghallgatá-

sokra, végzős hangversenyekre, külső szereplésekre, versenyekre, bemutatókra, találkozókra 

minden esetben meghívást kapnak a szülők. Ezáltal folyamatosan értesülhetnek gyermekük ak-

tuális felkészültségéről, esetleges külön kérésre személyesen is megtekinthetik az elméleti és 

hangszeres órákat.  

 

 Iskolánk folyamatos, szoros kapcsolatot tart fenn az intézménytípusunkat segítő intézmé-

nyekkel, művészeti közép és fő-iskolákkal, általános iskolákkal, civil szervezetekkel, megyei-

városi Pedagógiai Intézettel, művelődési házakkal.  

      Az iskolavezetés a döntés-előkészítésekben minden esetbe be kívánja vonni  a szülői szer-

vezet – tagjait,  hiszen mindannyiunk érdeke a közösen kialakított és megfogalmazott feladatok 

közös megvalósítása. 

 

1.4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK 

 

Az Alapfokú Művészeti Iskola a gyermekközösség, a tanulóközösség kialakítása, fej-

lesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő-oktató munkáját. Bár a ze-

neiskolákban egyéni oktatás folyik, a közösségi nevelés elengedhetetlen feltétele az eredmé-

nyes teljesítmények elérésében. A zenetanulásban elsődleges szerephez jut a siker örömének 

átélése. Növendékeink akkor tudnak igazán ösztönzést szerezni előrehaladásukban, ha mások 

is rendszeres tanúi a teljesítményüknek. Minden szereplés, fellépés semmivel sem pótolható 

élményt biztosít számukra. A közösség, a szülők, a szaktanárok, tanulótársak előtt nyújtott pro-

dukciók alkalmával kialakul a közösségi siker, vagy esetlegesen a kudarc átélésének képessége, 

mélyül az összetartozás érzése, egymás megbecsülése, a felelősségérzet, az önismereten és ön-

becsülésen keresztül növekszik a közösségi kommunikációs és érzelmi tényezők hatása. 

 

Célok: 

 Az intézményi – mint a legfontosabb közösségfejlesztés eszköze – klímájának megismer-

tetése és fejlesztése. 

 A család – mint legjelentősebb erőforrás – szerepének tudatosítása. 

 Az emberi kapcsolatok erősítése, új kapcsolatok kialakításának elősegítése (család, iskola, 

tanulóközösség, tanulótársak, szaktanárok) 

 Az intézményi demokrácia biztosítása (szülők, tanulók vélemény-nyilvánításának meg-

hallgatása, mérlegelése, értékelése és a közös megoldások kialakítása) 

Feladatok: 
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 Társas kapcsolatokra történő nevelés (a társas viselkedés szabályszerűségének megismer-

tetése, amelynek hiányában zavar keletkezhet a személyiségfejlődésben). 

 Megfelelő kommunikációs és együttműködési készség és képesség elsajátíttatása. 

 A kölcsönös egymásra figyelés fontosságának hangsúlyozása, megértetése, technikájának 

elsajátíttatása. 

 Az egyéni és közösségi érdekek összehangolása, a tanszaki közösségek kialakítása (erősí-

teni kell a csoporthoz tartozás érzését és felelősségét). 

Konfliktus kezelési technikák kialakítása, kompromisszum készség fejlesztése, a konszen-

zusra való törekvés technikájának, az érdekütköztetési módszerek kidolgozása. 

 Közös célok együttes megfogalmazása, szokások, hagyományok kialakítása, megtartása és 

fejlesztése a gyermeki és emberi jogok megismertetése, állampolgári jogok ismerete, gya-

korlása és tisztelete. 

Módszerek: 

 Beszélgetések, élménybeszámolók, 

 Tanszaki meghallgatásokat, szerepléseket, fellépéseket követő közös értékelések, 

 Kamarazene-, zenekarok-, énekkarban való rendszeres gyakorlás, szereplés folytatása. 

2.  HAGYOMÁNYAINK 

Szervezeti hagyományok 

    A hangszeres és zenetanulás alapvető feltétele, hogy növendékeink minél több szereplési, fel-

lépési lehetőségekhez jussanak. A helyi tanterveink is tartalmazzák, hogy tanévenként legalább 

két alkalommal szerepeljenek tanítványaink nyilvános szakmai vagy érdeklődő közönség előtt  

3. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÉPZÉSÉNEK STRUKTÚ-

RÁJA: 

Művészeti ág: ZENEMŰVÉSZETI ÁG 

Klasszikus zene  

Főtárgyak 

          Fafúvós tanszak tantárgyai 

                    furulya  

                    fuvola  

                    oboa  

                    klarinét  

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/furulya.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/FUVOLA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/OBOA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/klarinet.doc
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                    szaxofon  

                    fagott  

          Rézfúvós tanszak tantárgyai 

                    trombita  

                    kürt  

                    harsona-tenorkürt-baritonkürt 

                    tuba  

          Akkordikus tanszak tantárgyai 

                    gitár  

                    ütő  

          Billentyűs tanszak tantárgyai 

                    zongora  

                    orgona  

          Vonós tanszak tantárgyai 

                    hegedű  

                    brácsa  

                    gordonka  

                    nagybőgő  

          Vokális tanszak tantárgya 

                    magánének  

          Zeneismeret tanszak tantárgyai 

                    szolfézs  

                    zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól) 

                    zeneelmélet (5. évfolyamtól) 

          Kamarazene tanszak tantárgya 

                    kamarazene (továbbképző évfolyamoktól) 

 

  Kötelező tantárgyak 

                    szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy 

                    szolfézs („B” tagozaton végig) 

                    zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól) 

                    tanult hangszer ( kamarazene főtárgynál) 

                    zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs zenetörténet-zeneirodalom 

                    zeneelmélet főtárgynál 

 

   Kötelezően választható tantárgyak 5. évfolyamtól 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/SZAXOFON.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/FAGOTT.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TROMBITA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/kurt.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TUBA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/gitar.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/uto.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZONGORA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/orgona.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/hegedu.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/bracsa.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/GORDONKA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/nagybogo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/maganenek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs_kotelezo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
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                    szolfézs , vagy 

                    zeneismeret , vagy 

                    zenetörténet-zeneirodalom , vagy 

                    zeneelmélet , vagy 

                    kamarazene , vagy 

                    zenekar , vagy 

                    kórus  

 

   Választható tantárgyak 

                    egyházzene , improvizáció , illetve a klasszikus zene tantárgyai, 

                    valamint a népzene, és az elektroakusztikus zene tantárgyai 

Népzene  

   Főtárgyak 

          Vonós és tekerő tanszak tantárgyai 

                    népi hegedű 

                    népi brácsa 

                    népi bőgő/cselló 

    Fúvós tanszak tantárgyai 

                    népi furulyák 

                     

                    Pengetős tanszak tantárgyai 

                    citera  

                    tamburák  

                    koboz  

          Vokális tanszak tantárgya 

                    népi ének 

          Zeneismeret tanszak tantárgyai 

                    népzenei ismeretek 

                    néprajz (5. évfolyamtól)  

          Kamarazene tanszak tantárgya:  

                    népi kamarazene (5. évfolyamtól) 

 

   Kötelező tantárgyak 

                    népzenei ismeretek , vagy 

                    szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZENEISMERET.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZENEKAR.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/korus.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/Egyhazzene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/improvizacio.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_hegedu.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_hegedu.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_bracsa.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_bracsa.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_bogo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_bogo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_furulya.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_furulya.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/CITERA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/tamburak.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/KOBOZ.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_enek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_enek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/neprajz.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_kamarazene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs_kotelezo.doc
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                    szolfézs , („B” tagozaton végig) 

                    zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól) 

 

   Kötelezően választható tantárgyak 

                    népzenei ismeretek , vagy 

                    szolfézs (5. évfolyamtól), vagy 

                    néprajz (5. évfolyamtól), vagy 

                    népi kamarazene (5. évfolyamtól), vagy 

                    népi zenekar (5. évfolyamtól), vagy 

                    hangszeres, vagy vokális tárgy;  

                    népzenei ismeretek néprajz népi kamarazene főtárgynál 

 

   Választható tantárgyak 

                    a népzene tantárgyai,  

                    illetve a klasszikus zene, és az elektroakusztikus zene tantárgyai 

Elektroakusztikus zene  

   Főtárgyak 

          Billentyűs tanszak tantárgyai 

                    klasszikus szintetizátor 

                    szintetizátor-keyboard 

                    számítógépes zene 

 

   Kötelező tantárgyak 

                    szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy 

                    szolfézs („B” tagozaton végig) 

                    zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól) 

 

   Kötelezően válaszható tantárgyak 

                    szolfézs (5. évfolyamtól), vagy 

                    zeneismeret (5. évfolyamtól), vagy 

                    zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól), vagy 

                    zeneelmélet (5. évfolyamtól), vagy 

                    kamarazene (5. évfolyamtól),  

 

   Választható tantárgyak 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/neprajz.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_kamarazene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_zenekar.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/klasszikus_szinti.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/klasszikus_szinti.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szintetizator_keyboard.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szintetizator_keyboard.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szamitogepes_zene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szamitogepes_zene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs_kotelezo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZENEISMERET.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc
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                    hangszínszolfézs , az elektroakusztikus zene tantárgyai, 

                    illetve a klasszikus zene, és a népzene  tantárgyai 

Klasszikus zene : A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA  

Tanszakok és tantárgyak 

Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott 

Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona-tenorkürt-baritonkürt, tuba 

Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő  

Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, orgona 

Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő 

Vokális tanszak tantárgya: magánének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneiro-

dalom, zeneelmélet, egyházzene, improvizáció 

Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, kórus 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneel-

mélet, kamarazene, zenekar, kórus 

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, impro-

vizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a 

népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gi-

tár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegé-

szítő foglalkozás. 

 

Óratervek 

Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző év-

folyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, 

                                                 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható 

tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/hangszinszolfezs.doc
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a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat 

nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően választ-

ható tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona-

tenorkürt-baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2     

Kötelezően választható tan-

tárgy 

     2 2 2 2 

Választható tantárgy (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

 (1)+ 4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona 
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Óraterv 3 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   

Kötelezően választható tantárgy      2 2 

Választható tantárgy (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(1)+6 évfolyam: magánének 

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más 

zenei műfajok (népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene) valamint más művészeti ág (képző- 

és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcsolódhat, il-

letve azok tanítási óráin részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2-8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 

Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc 

2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 

 

„B” TAGOZAT 
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Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak ese-

tében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, 

jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gi-

tár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegé-

szítő foglalkozás. 

 

Óratervek 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a to-

vábbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmá-

nyokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható tantárgy (2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, harsona-

tenorkürt-baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, zongora, hegedű, gordonka 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Elő-

képző 
Alapfok Továbbképző 

(1) (1) 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 
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Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tan-

tárgy 

   1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+3+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, orgona, csembaló 

 

Óraterv 3 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tan-

tárgy 

   1 1 1 1 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+5 évfolyam: magánének 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3-4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak:  
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A teljes képzési időben minimum 30 perc 

 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet-zeneirodalom és 

kamarazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy 

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, ze-

netörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció valamint népzene, jazz-zene, 

elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy (1-2) (1-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (2-4) (2-4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem köte-

lező elvégezni. 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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A képzés évfolyamainak száma  

(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfo-

lyam, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

A zenetörténet-zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, 

vagy választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése 

után, kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 

 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 

szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2) + alapfok 1-4. évfolyam 

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától ta-

nulható 

zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól tanulható 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 

kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő 

Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kap-

csolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1-2. és 1. évfolyamban 5 perc, a további-

akban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, hárfa 

tantárgyak)  

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: szolfézs 

Kötelező tantárgy: zongora 
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Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, improvizá-

ció zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-

zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

4+4 évfolyam: szolfézs 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelen-

tik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfolya-

mától lehet irányítani. 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: csoportos 2x45 perc 

Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő 

Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gi-

tár, hárfa tantárgyak) 

 

 

NÉPZENE : A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő 

Fúvós tanszak tantárgyai: népi furulyák, duda, népi klarinét/tárogató 

Pengetős tanszak tantárgyai: citera, tamburák, koboz 
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Akkordikus tanszak tantárgyai: népi cimbalom, népi harmonika 

Ütős tanszak tantárgyai: népi ritmushangszerek 

Vokális tanszak: népi ének 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs kötelező, szolfézs 

Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és 

vokális társaszenét), népi zenekar 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés  

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező*, népzenei ismeretek 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz**, második hangszer, 

népi ének, kamarazene, zenekar. 

Választható tantárgy: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének, ka-

marazene, zenekar, vagy a klasszikus zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi prog-

ramjainak tantárgyai 

Korrepetíció (népi hangszeres, vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok tan-

tárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 

akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 

** A néprajz kötelezően választható tantárgyként csak az alapfok 5. évfolyamtól tanulható. 

 

Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően vá-

lasztható tantárgy 
      2 2 2 2 2 2 

Választható tan-

tárgy 
(0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 
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Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, duda, népi 

klarinét/tárogató, citera, tamburák, népi cimbalom, koboz, népi harmonika, népi ének, 

(2)+6 évfolyam: népi ritmushangszerek,  

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem köte-

lező elvégezni. 

 

A tanszakok kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más tanszak, illetve művészeti ág képzésébe is bekapcsolódhat, illetve azok tanítási óráin részt 

vehet.  

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5–10. évfolyamig 

Csoportos tantárgy: minimum 2x 45 perc 

zenekar: minimum 9 fő; kamarazene: 2–8 fő 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – az alapfok 2. évfolyamától javasolt 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgyak: népzenei ismeretek, néprajz, második hangszer, népi ének 

Korrepetíció (népi hangszeres vagy zongora kíséret): a hangszeres és a vokális tanszakok tan-

tárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező kiegészítő foglalkozás. 
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Óraterv 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tan-

tárgy 
   1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) (0–2) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

 

A képzés évfolyamainak száma:  

(2+1)+5+4 évfolyam: népi hegedű, népi brácsa, népi bőgő/cselló, tekerő, népi furulyák, duda, 

népi klarinét/tárogató, citera, tamburák, koboz, népi cimbalom, népi harmonika, népi ének 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a har-

madik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: minimum 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: minimum 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc  

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 1 tantárgy 

Egyéni tantárgy minimum 1x45 perc  

Csoportos tantárgy: minimum 1x 45 perc 

A korrepetíció ideje: A teljes képzési időben minimum 10 perc 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

 

„A” TAGOZAT  

 

Főtárgy: népzenei ismeretek, néprajz, kamarazene 

Kötelező tantárgy: népi hangszeres, vagy vokális tantárgy 

Kötelezően választható tantárgy: zongora kötelező, második hangszer, népi ének, kamarazene, 

zenekar, népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs 

Választható tantárgy: második hangszer, népi ének, kamarazene, zenekar, valamint a klasszikus 

zene, jazz–zene, elektroakusztikus–zene tantervi programjainak tantárgyai 
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Óraterv 1. 

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (1) (1) 1 1 1 1 1 1 

Kötelezően választható tantárgy (1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Választható tantárgy (1–2) (1–2) 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2)+6 évfolyam: népzenei ismeretek, 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok évfolyamainak 

számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 2.  

 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

 (2+4)+2+4 évfolyam: kamarazene, néprajz 

 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfokú, a har-

madik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A néprajz és kamarazene tantárgyak főtárgyként vagy kötelezően választható tantárgyként az 

alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton – minimum 2x45 perc 
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Kötelező tantárgy:  

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Kötelezően választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc 

Választható tantárgy: 

Egyéni tantárgy: minimum 1x45 perc 

Csoportos tantárgy: minimum 1x45 perc 

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 

 

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE: A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA 

 

Tanszakok és tantárgyak 

Billentyűs tanszak tantárgyai: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, számítógépes 

zene 

Zeneismeret tanszak tantárgyai: hangszínszolfézs, szolfézs kötelező, szolfézs, zeneismeret, ze-

netörténet–zeneirodalom, zeneelmélet 

Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene 

 

 

Hangszeres tantárgyak – egyéni képzés 

 

„A” tagozat 

 

Főtárgy: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, számítógépes zene 

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező * 

Kötelezően választható tantárgy: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet–zeneirodalom, zeneisme-

ret, kamarazene, második hangszer, magánének 

Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, ze-

neelmélet, kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene, 

jazz–zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), 

akkor helyette a kötelezően választható tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
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Óraterv 1. 

Tantárgy 

évfolyamok 

előképző alapfok továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően választható tan-

tárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 

Összes óra: (4–6) (4–6) 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak számai: 

(2)+6+4 évfolyam: klasszikus szintetizátor, szintetizátor–keyboard, 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem köte-

lező elvégezni. 

 

Óraterv 2. 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy  2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2     

Kötelezően választható tantárgy     2 2 2 2 

Választható tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óra: 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 

 

A képzés évfolyamainak számai: 

(2+2)+4+4 évfolyam: számítógépes zene 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfok, a harma-

dik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „A” tagozaton minimum 2x30 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „A”  tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc 

Kötelezően választható tantárgy: 5 – 10. évfolyamig 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 
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Csoportos foglalkozás: minimum. 2x45 perc 

(kamarazene: 2– 8 fő) 

Választható tantárgy: 

Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(kamarazene: 2– 8 fő) 

 

 

„B” tagozat 

 

Főtárgy: szintetizátor–keyboard, számítógépes zene 

Kötelező tantárgy: alapfokú évfolyamokon szolfézs, továbbképző évfolyamokon szolfézs, vagy 

zeneelmélet 

Kötelezően választható tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: hangszínszolfézs, szolfézs, zeneismeret, zenetörténet–zeneirodalom, ze-

neelmélet, kamarazene, második hangszer, magánének, valamint a klasszikus zene, népzene, 

jazz–zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 1 

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2+2)+4+4 évfolyam: szintetizátor–keyboard, 

„B” tagozatra a tanulót a szintetizátor–keyboard főtárgynál az alapfok harmadik évfolyamától 

javasolt irányítani. 

Tantárgy 

évfolyamok 

előképző alapfok továbbképző 

(1) 2 (1) (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tan-

tárgy 

    1 1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0–2) (0–2) (0–2) (0–2) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–6) (4–6) (4–6) (4–6) 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 
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Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfok, a harma-

dik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem 

kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 2. 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

(1) 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy  (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható tantárgy  1 1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (2) 1 1 1 1 1 1 1 

Összes óra: (4–6) 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 

         

 

A képzés évfolyamainak száma: 

(2+1)+3+4 évfolyam: számítógépes zene 

„B” tagozatra a tanulót a számítógépes zene esetében második évfolyamtól javasolt irányítani. 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképzettség, a második számjegy az alapfok, a harma-

dik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

 

A tanítási órák időtartama: 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni) 

Kötelező tantárgy: „B” tagozaton a 12. évfolyam végéig 2x45 perc 

 

Kötelezően választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Választható tantárgy: a képzés teljes idejében 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

(kamarazene: 2– 8 fő) 

 

3.1. TANULÓI JOGVISZONY, ÁTJÁRHATÓSÁG 

Az iskola induló évfolyamaira való belépés feltétele 

A tanulók kiválasztásának elvei és módjai 
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 Intézményünkben minden tanév második felében felvételi tájékoztatót, adunk a szülőknek 

és gyerekeknek, hirdetések útján. Lehetőleg minden jelentkezőt felveszünk. Túljelentke-

zés esetén, a jelentkező gyermekeket szóbeli kikérdezés útján a vizsgabizottság értékeli, 

hogy rendelkezik-e a zenei ismeretek elsajátításához szükséges képességekkel és készsé-

gekkel, fizikai tulajdonságaik alapján alkalmasak-e hangszeres tanulmányok megkezdé-

sére. 

 A felvételi vizsgákon kizárólag a zenei hallást, a zenei memóriát, az intonálási képességet, 

a ritmusérzéket vizsgáljuk.  

 A jelentkező tanulók tudása és felkészültsége igen eltérő lehet. Ennek megfelelően nincs 

akadálya annak, hogy a jelentkező tanulmányait ne az előképző évfolyamok legelső évfo-

lyamán kezdje meg, illetőleg nincs akadálya annak sem, hogy rögtön az alapfokú évfolyam 

valamelyikén kezdje meg tanulmányait. A miniszteri rendelet alapján a jelentkezőt a bi-

zottság javasolja, hogy melyik évfolyamra vegyük fel. 

 A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre, és egy tanévre vonatkozik. A tanulói 

jogviszony feltétele a törvényben előírt térítési díj megfizetése, melyet részletesen az is-

kola térítési díj szabályzata tartalmaz.  A már haladó évfolyamra járó növendékek is min-

den tanévzárót követően jelzik továbbmaradásuk szándékát, ezzel beiratkoznak intézmé-

nyünkbe.  

3.2. TOVÁBBHALADÁS, MAGASABB ÉVFOLYAMBA LÉPÉS FELTÉ-

TELEI 

 A tanuló (vagy a szülő) már a jelentkezéskor kezdeményezheti a magasabb évfolyamra 

történő felvételét. A felvételi bizottság (vizsgabizottság) a különbözeti vizsga alapján dönt, 

hogy melyik évfolyamon kezdheti meg tanulmányait. A vizsgabizottság javaslatára az igaz-

gató dönt, hogy melyik évfolyamra vegyük fel a tanulót. Arra nincs lehetőség, hogy a ta-

nuló a továbbképző évfolyamra iratkozzon be, ugyanis nincs meg a művészeti alapvizsga 

letételének előfeltétele.  

 A tanulók az év végi hangverseny keretében tett beszámolókat követően a szaktanárok 

vagy a vizsgabizottság által megállapított érdemjegyek alapján léphetnek magasabb évfo-

lyamba. 

 Ha a tanuló egy vagy több évfolyamra megállapított követelményeit egy tanévben teljesíti, 

az osztályzatokat valamennyi elvégzett évfolyamon, a törzslapján, valamint az év végi bi-

zonyítványába be kell írni.  
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 Az előképzős bizonyítványba szöveges értékelés és a „hangszeres tanulmányait megkezd-

heti” idézet szükséges az első évfolyamba lépéshez. Az első évfolyamtól legalább elégsé-

ges érdemjegy kell a továbbhaladáshoz, elégtelen érdemjegy esetén a tanuló javítóvizsgát 

tehet. Két elégtelen érdemjegy esetén a nevelőtestület döntése szükséges a javítóvizsga le-

hetőségére. 

 A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az 

utolsó továbbképző osztály elvégzése után művészeti záróvizsgát tehet. A vizsgák letétele 

nem kötelező, de az a növendék, aki továbbképző osztályban kíván továbbtanulni, a tör-

vény által szabályozott időtől, le kell, hogy tegye a művészeti alapvizsgát. Az előképző 

évfolyamból az alapfokú évfolyamra történő továbblépés előfeltételeként nincs vizsgatételi 

kötelezettség 

 Ha a tanuló önhibáján kívüli okok miatt nem tud eleget tenni a tantervi követelményeknek 

(huzamosabb betegség, tanév közben történő felvétel) az igazgató engedélyével osztályát 

folytathatja. 

3.3. KILÉPÉS, TANULÓI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTE-

TÉSE 

A zeneművészeti tanulmányok befejezése előtt: 

- Ha a szülő vagy a nagykorú tanuló bejelenti, hogy kimarad az iskolából a bejelentésben 

megjelölt napon,  

- Az utolsó alapfokú évfolyam napján, 

- Ha a tanuló nem tesz művészeti alapvizsgát,  

- Az utolsó továbbképző évfolyam záróvizsga letételének napján,  

- Ha a tanuló nem tesz záróvizsgát,  

- Az utolsó évfolyam elérését tanúsító bizonyítvány kiállításának napján, 

- Térítésdíj hátralék miatt (amennyiben az eredménytelen felszólítás és a tanuló szociális 

helyzetének vizsgálata után) a döntés jogerőre emelkedésének napján. 

 Az alapfokú művészetoktatási intézményben a művészeti alapvizsga letétele nem kötelező, 

ugyanis vizsgáztatási kötelezettséget a jogszabályok nem írnak elő. A tanulóknak vagy 

szüleiknek kell eldönteniük, hogy kívánnak-e vizsgát tenni vagy sem. Ha a növendék nem 

teszi le a művészeti alapvizsgát, nem léphet tovább a továbbképző első osztályába.  

 

 Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján írásbeli 

határozattal – a megrovás, szigorú megrovás, meghatározott kedvezmények, juttatások 

csökkentése, illetve megvonása, áthelyezés másik iskolába, eltiltás az iskolából fokozato-

kat követően - kizárható az iskolából. 
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 Ha a tanuló nem iratkozik be a következő tanévben. 

 Ha a tanuló, aki az adott tanévben igazolatlanul 10 tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, 

hogy az iskola a tanulót vagy szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az 

igazolatlan mulasztás következményeire. 

Az iskolai tanulmányok befejezésekor: 

 Ha a tanuló vagy szülő bejelenti, hogy a művészeti alapvizsgát követően nem kíván a to-

vábbképző osztályban zenei tanulmányokat folytatni. 

 Ha a tanuló sikeres felvételi vizsgát tett valamely középfokú zeneművészeti szakközépis-

kolában. 

 

3.4. AZ ALKALMAZHATÓ KOTTÁK, TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SE-

GÉDLETEK, TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI 

A felhasználható, kötelező és javasolt kották irodalmát lebontva tartalmazza a jelenlegit meg-

előző rendeletben kiadott, alapfokú művészetoktatás tantervi programja. Zeneiskolánk tanárai 

ezt figyelembe véve, saját maguk dönthetnek a használt segédeszközök tekintetében. A szakmai 

munkaközösség egyeztetése, véleményalkotása segítségével a szaktanár választja meg az általa 

használandó taneszközöket. A használt kottáknak biztosítani kell a szakszerű haladás lehetősé-

gét, a technikai és zenei képzés területén.  Az iskola vezetősége óralátogatások, tanmenet meg-

beszélések alkalmával köteles meggyőződni a tanulók haladásának szakszerű lehetőségeiről, a 

használt eszközök tekintetében. 

Iskolánk kiemelt figyelmet fordít a szolfézsoktatás területén a Kodály módszerhez kapcsolódó 

kottarendszer használatára.  

3.5. A TANKÖNYVEK ÉS KOTTÁK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI: 

 Illeszkedés a helyi tanterv anyagához, céljaihoz, sajátosságaihoz, 

 Jól taníthatóság és jól tanulhatóság, 

 Tartósság, igényes kidolgozás, kedvező ár, 

 Korszerűség, könnyen értelmezhetőség,  

 Választékos, igényes nyelv, 

 Legyenek kapcsolódó feladatgyűjtemények, segédanyagok. 

3.6. A TANESZKÖZÖK ÉS SEGÉDLETEK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEM-

PONTJAI: 

 Használhatóság, célszerűség, 

 Széles körben való alkalmazhatóság, 
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 Korszerűség, 

 A kreativitást is fejlessze, 

 Tartósság, mobilitás, gazdaságosság 

 

3.7. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉ-

NEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI; A TANULÓ MAGATARTÁSA 

SZORGALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK ÉS MINŐSÍTÉSÉNEK KÖVETEL-

MÉNYEI ; A TANULÓ TELJESÍTMÉNYE, MAGATARTÁSA ÉS SZOR-

GALMA ÉRTÉKELÉSÉNEK, MINŐSÍTÉSÉNEK FORMÁJA 

 A 27/1998. (VI.10) MKM rendelet alapján az alábbiakban részletezzük a beszámoltatás kö-

vetelményeit és formáit: 

 A tanár egész évben, óráról órára figyelemmel kíséri a növendékek fejlődését, szó-

ban folyamatosan értékel. 

 Alkalmanként, majd a hónap végén érdemjeggyel, vagy minősítéssel, osztályozza 

a tanulók előrehaladását. 

 Ettől eltérni az előképző és a továbbképző évfolyamokon lehet. Itt nem kötelező a 

havi érdemjegy és értékelés. 

 

 Hangszeres, egyéni tárgyak esetén a számonkérés módjai: 

 Félévi meghallgatás, nyilvános koncert keretében játszik. 

 Év végi meghallgatás, nyilvános koncert keretében játszik 

 Tanszaki meghallgatásokat minden tanszakon rendezünk, valamint a tanévenkénti 

belső és külső rendezvényen való részvételt a tanári naplóban dokumentáljuk.  

 A félévi és év végi beszámolókon a tanulók által nyújtott teljesítmények technikai 

és zenei jellemzői feleljenek meg az egyes tanszakok és évfolyamoknál rögzített 

követelményekkel. 

 Az intézmény minőségbiztosítási tervében megfogalmazott módon 

 

Követelmények: A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve 

kézségei szintjének megfelelő, kotta – és stílus-hűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és 

összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg.  

 Csoportos (szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom) tárgyak esetén: 

"A" tagozaton, évvégén összefoglaló óra, előtte írásbeli felmérés. 
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"B" tagozaton, év végi vizsgabizottság előtt. 

A bizottság összetétele: 

 Igazgató vagy helyettesei 

 Szolfézstanárok 

 

 Szereplések: tanévenként legalább két alkalommal kell tanulóinknak nyilvános szereplé-

sen, fellépésen részt venni. 

  A szereplés fogalmába a következők tartoznak: 

 Félévi – év végi beszámolók 

 Tanszaki meghallgatások 

 Végzős növendékek koncertje 

 B - tagozatos meghallgatás 

 Növendékhangversenyeken való fellépés 

 Iskolán kívüli szereplés: óvodai, általános és középiskolai rendezvényeken történő 

fellépés 

 Kultúrházak, egyházak által szervezett rendezvények 

 Versenyeken, találkozókon, fesztiválokon történő fellépés 

 Minden olyan rendezvényen való közreműködés, amely iskolai vagy iskolán kívüli 

szereplés és zeneiskolánk nevéhez fűződik. 

 Alapvizsga - záróvizsga 

 a tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát te-

het, mely a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít.  

 Az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően, pedig művészeti alapvizsgát 

tehet. 

 

3.8. JAVÍTÓVIZSGA, ÖSSZEVONT BESZÁMOLÓ, FELSŐBB OSZTÁLYBA 

LÉPÉS, TANULMÁNYOK FOLYTATÁSA UGYANABBAN AZ OSZ-

TÁLYBAN 

 Javítóvizsga 

Kötelező tárgyakból a tanév végén kapott elégtelen osztályzat esetén a tanuló szeptem-

ber l-ig javítóvizsgát tehet. A javítóvizsgát bizottság előtt kell megtartani. A tanuló a 11/1994 

MKM rendelet 22.§-a alapján kérheti, hogy független vizsgabizottság előtt tegyen beszámolót. 

Ennek lebonyolításáról az igazgató intézkedik. 
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 Összevont beszámoló 

Rendkívüli előrehaladás esetén a szaktanár és a tanszakvezető javaslata alapján az igaz-

gató engedélyezheti, hogy a tanuló évvégén két esetleg több osztály anyagából tegyen beszá-

molót. A főtárgyi beszámoló anyagát kétharmad részt a magasabb osztály anyagából kell ösz-

szeállítani. A kötelező tárgynál a magasabb osztály anyagából kell beszámolót tennie. Ezt a 

tényt a törzslapra is be kell jegyezni. 

 Felsőbb osztályba lépés 

Az Alapfokú Művészeti Iskola felsőbb osztályába az a tanuló léphet, aki a közvetlen 

megelőző osztály anyagát sikeresen elvégezte, arról bizonyítványt kapott és a tanulmányaiban 

nincsen megszakítás. Felmentés vagy valami más ok miatt a tanuló osztályba sorolása szolfézs 

illetve főtárgy esetében eltérhet egymástól. Ezt a tényt a bizonyítványban és a törzslapon jelezni 

kell. Ebben az esetben a magasabb osztályba lépésnél a hangszeres osztályba sorolást kell fi-

gyelembe venni. 

 Tanulmányok folytatása ugyanabban az osztályban 

Az a tanuló, aki osztálya tantervi anyagát önhibáján kívül elvégezni nem tudta, az igaz-

gató engedélyével az osztálya anyagát folytathatja. Ebben az esetben érdemjegyet nem kap. A 

bizonyítványba és a törzslapra a fenti tényt be kell jegyezni. 

 

3.9. A TANULÓ SZORGALMÁNAK ÉS TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKE-

LÉSE, A MINŐSÍTÉS FORMÁJA 

 Alapelveink a következők: 

 

 Az értékelés legyen személyre szóló, személyiségfejlesztő, ne sértse a személyi auto-

nómiát, 

 Az elfogadott követelményrendszer alapján történjen, 

 Legyen objektív, és ne legyen megtorló 

 Szorgalom-megítélésben a tanuláshoz, munkához való viszony kapjon kiemelt szere-

pet 

 Az egyén képességének megfelelő teljesítmény és önmagához mért fejlődését értékel-

jük, 

 Az iskolahasználók számára is elfogadható legyen az értékelési rendszer 

 Az ellenőrzésnek folyamatosnak kell lennie. 

 

 Céljaink: 
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 Az intézményi és egyéni célok megfelelő harmóniájának kialakítása, 

 Önértékelés képességének fejlesztése, folyamatossá tétele, 

 Az értékelés pozitívumokat kiemelő, segítő hatású legyen, 

 Tervszerű, rendszeres, kiszámítható legyen az ellenőrzés, 

 A pedagógus attitűdje segítőkész legyen, erősítse meg a tanulót abban, hogy elő-

rehaladása fontos az iskola és nevelő számára egyaránt, 

 Az értékelés rendszerének kidolgozása a ki? – kit? – mit? – mikor? – hogyan? 

kérdésre adandó válaszok alapján történjen. 

 Feladatok: 

 Az egyes tanszakok értékelési szempontjainak összehangolása és a szempontok 

nyilvánosságra hozása, 

 Értékelési-, mérési-, időterv készítése, 

 Szorgalom értékelési szempontjainak kialakítása, tudatosítása, alkalmazása 

 Az órán kívüli helyzetek (szereplések, fellépések) megítélése, szabályozása, 

 Az értékelés formáinak kidolgozása, 

 Kiemelkedő teljesítmények elérésének formái. 

 Eszközök: 

 Félévi, év végi vizsgák, szereplések, fellépések elemzése, versenyeken való sze-

replések. 

 Hatékonyságvizsgálat, tantestületi értekezlet, továbbképzések 

 A sikeresség mutatóinak nyilvánossá tétele és elismerése 

(- Az Alapfokú Művészeti Iskola tanárainak és vezetőinek valamint tanulóinak értékelésének és 

ösztönzésének részletes kidolgozását az intézményi Minőségirányítási Programban végeztük el. 

- A Tantestület távlati fejlesztésére, továbbképzésére, beiskolázására, belföldi és nemzetközi 

szakmai kapcsolataira az intézmény vezetősége intézkedési tervet készít.  ) 

 

 A félévi és tanév végi osztályzás 

 A zeneiskolának a tanuló munkáját félévkor és évvégén értékelni, osztályozni kell. A 

félévi és év végi osztályzatnak tükrözni kell a tanuló egész időszak alatt végzett mun-

káját, valamint a beszámolókon nyújtott teljesítményét. Az érdemjegyet, vagy minő-

sítést a tanár állapítja meg. 

  A tanév végén beszámolót kell tenni. Az érdemjegyet a tanár dönti el. 

 Osztályzás a tantervi követelmények, valamint a tanulók gyakorlati és elméleti tudá-

sának egybevetése alapján: 

 Főtárgy, szolfézs, tárgyak esetén: 
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jeles /5/, 

jó /4/ 

közepes/ 3/ 

elégséges /2/ 

elégtelen /1/ 

 Előképző, hangszeres előképző, szolfézs, zeneelmélet-zeneirodalom, kórus, zenekar, 

kamarazene esetén: 

kiválóan megfelelt (kmf) 

jól megfelelt (jmp)  

megfelelt (mf) 

nem felelt meg 

 Kamarazene, énekkar, zenekar tárgyakból nincs beszámoló, az érdemjegyet a végzett 

munka alapján a tanár állapítja meg. 

 Ha a tanuló az első félévben mulasztásai miatt nem volt osztályozható, ezt a tényt a 

tájékoztató füzetében fel kell tüntetni. Év végi beszámolóra nem bocsátható az a ta-

nuló, akinek az igazolt és igazolatlan hiányzása meghaladja az előírt kötelező óraszám 

egyharmadát. (22 óra). A beszámolót kivételes esetben az igazgató engedélyezheti. 

 Az osztályzatot félévkor a tájékoztató füzetbe, évvégén a bizonyítványba és a törzs-

lapra kell beírni Ha a tanuló valamilyen tárgyból felmentést kapott, azt /fm 1/ megje-

löléssel kell jelezni. 

  Egész évi munkája alapján kell osztályozni azt a tanulót, aki betegség, vagy testi sé-

rülés miatt a beszámolón nem vett részt és távolmaradásának okát orvosi igazolással 

bizonyítja. Ebben az esetben a bizonyítványban és a törzslapon fel kell tüntetni, hogy 

a beszámolón nem vett részt. 

 

A szorgalom jelölése: 

 példás (5),  

jó (4),  

változó (3) 

hanyag (2) 

Három órát meghaladó igazolatlan hiányzás esetén változónál jobb szorgalom nem ad-

ható. 

4. ISKOLAHASZNÁLÓK RÉSZVÉTELE AZ ISKO-

LÁNK KÖZÉLETÉBEN 
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    Legfőbb célunk, hogy az Iskola tanulói, a szülők, tanáraink és dolgozóink együttesen növel-

jék intézményünk imaigéjét, megteremtsük a megfelelő iskolai klímát, együttesen alakítsuk a 

kifogástalan munkahelyi légkört, a gyermekközpontú nevelés eszközével eredményes és jó han-

gulatú intézményt teremtsünk. 

 

 Tanulói részvétel 

 Minden gyermeknek, tanulónak a joga, hogy intézményünkben képességének, érdek-

lődésének, adottságainak megfelelő képzésben és oktatásban részesüljön, képességei-

hez mérten továbbtanuljon. 

 Kötelessége: 

- Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon 

- Eleget tegyen – rendszeres gyakorlással – tanulmányi kötelezettségének 

- Megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően használja az oktatáshoz szük-

séges eszközöket (hangszerek, kották, zenei könyvek) 

- Óvja az iskolánk létesítményeit, felszereléseit 

- Tiszteletben tartsa az Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és alkalmazottai, tanu-

lótársai emberi méltóságát és jogait 

 

 Tanári részvétel 

      Minden pedagógus köteles a hozzá beiratkozott gyermek megóvása, védelme, személyiség-

fejlődése, értelmi-érzelmi fejlődése érdekében mindent megtenni. 

 Személyes példamutatással, önképzéssel köteles a gyermek erkölcsi nevelésében, fej-

lesztésében részt venni. 

 A tanulók felkészítésén túlmenően minden tanítási órán a bemutatás, élményszerzés 

eszközével szolgálnia kell növendékei esztétikai képességének fejlesztését. 

 Az intézményi és tanszaki elvárások harmonizálásával növelni kell iskolánk küldetését. 

 A szülőkkel való szoros kapcsolattartás eszközével fokozni kell a naprakész teljesítmé-

nyek, illetve a fejlődés lehetőségeinek alternatíváját. 

 Szülői részvétel 

 Zeneiskolánkban kiemelt szerepet kap a gyermekek személyiségfejlődéséhez nélkülöz-

hetetlen rendszeres részvételük a szereplések, fellépések alkalmával. A szociálpszicho-

lógia attribúciós folyamatában elengedhetetlen a sikerek és esetleges kudarcok elemzé-

sekor a szülők véleménye az értékelések esetében. 

 A szülők, által megfogalmazott elvárások megvalósítása fokozza iskolánk nyitottságát, 

a közös célok együttes megteremtése, pedig előfeltétele intézményünk fejlődésének, a 
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minőségbiztosítás folyamatának, a maradéktalan nevelő-oktató munka színvonalának 

emelésében. 

. Az iskola kapcsolatrendszere 

 Fenntartó:  

Az iskola igazgatója és fenntartója kapcsolatot tartanak a társadalomi kapcsolatokhoz 

szükséges szervezetekkel, és a köznevelést irányítókkal. 

 Diákok: 

A nevelőtestület legkiemelkedőbb feladata a növendékek jogérvényesítéséhez és köteles-

ségek teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtése.  

Célok:  

- A gyermekek érdekeinek védelme 

- Demokratikus jogaik gyakorlásának biztosítása 

- Az iskolához való kötödés erősítése 

- Olyan képességek kialakítása, mint a felelősségteljes döntés, kötelességtudat 

 Egyházak: 

Iskolánk tanárai és tanulói, rendszeres szereplői saját és társ egyházak rendezvényeinek. 

Célunk, hogy mindig segítsük a közösségek törekvéseit. 

 Közművelődési intézmények: 

Szoros együttműködést alakítottunk ki és tartunk fenn a művelődési házakkal, kulturális 

intézményekkel. Előadásainkkal segítjük közművelődési munkájukat. Nagyobb rendezvé-

nyeinket közösen szervezzük intézményeink közös megelégedésére. 

  



 

528 

5. PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK 

FELTÉTELEI 

 

Tárgyi, infrastrukturális feltételek 

A székhelyépület, hangszerraktár és karbantartó műhely.  A telephelyeken történő oktatáshoz 

az általános iskolák biztosítják számunkra a tantermeket és helyiségeket együttműködési meg-

állapodás alapján. Az Alapfokú Művészeti Iskola minden tanszak működtetéséhez rendelkezik 

a szükséges hangszerekkel és tanügyi felszerelésekkel. A felmerülő igényeket igyekszünk azon-

nal megszervezni. A rendkívül nehéz anyagi körülmények között is mindent meg kell tenni 

azért, hogy a tanulók szakszerű képzését semmi se akadályozza. 

 Szakmai, személyi feltételek 

 Pedagógusok képzése, továbbképzése: / lásd: továbbképzési és beiskolázási terv. / 

 A pedagógiai program megvalósításához szükséges személyi feltételek rendelkezésre 

állnak. A tanárok sok oknál fogva elhagyhatják a zeneiskolát, ezért törekedni kell arra, 

hogy a gyermekek folyamatos tanítását bármi áron fenntartsuk.  

 Iskolánk tanulólétszámához viszonyítva megfelelő a személyi feltételek biztosítása. Pe-

dagógus és egyéb dolgozók tekintetében nincs indokolatlan alkalmazás. 
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6. AZ EGYES TANSZAKOK, TANTÁRGYAK ÁLTALÁ-

NOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művé-

szeti Iskola  

 Alapfokú Művészeti Iskola képzésének struktúrája: 

 

Művészeti ág:   Zeneművészeti ág 

 

Klasszikus zene  

   Főtárgyak 

          Fafúvós tanszak tantárgyai 

                    furulya  

                    fuvola  

                    oboa  

                    klarinét  

                    szaxofon  

                    fagott  

          Rézfúvós tanszak tantárgyai 

                    trombita  

                    kürt  

                    harsona-tenorkürt-baritonkürt 

                    tuba  

          Akkordikus tanszak tantárgyai 

                    gitár  

                    ütő  

          Billentyűs tanszak tantárgyai 

                    zongora  

                    orgona  

          Vonós tanszak tantárgyai 

                    hegedű  

                    brácsa  

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/furulya.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/FUVOLA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/OBOA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/klarinet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/SZAXOFON.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/FAGOTT.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TROMBITA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/kurt.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/HARSONA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/TUBA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/gitar.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/uto.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZONGORA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/orgona.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/hegedu.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/bracsa.doc
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                    gordonka  

                    nagybőgő  

          Vokális tanszak tantárgya 

                    magánének  

          Zeneismeret tanszak tantárgyai 

                    szolfézs  

                    zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól) 

                    zeneelmélet (5. évfolyamtól) 

          Kamarazene tanszak tantárgya 

                    kamarazene (továbbképző évfolyamoktól) 

 

  Kötelező tantárgyak 

                    szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy 

                    szolfézs („B” tagozaton végig) 

                    zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól) 

                    tanult hangszer ( kamarazene főtárgynál) 

                    zongora, illetve egyéb hangszer szolfézs zenetörténet-zeneirodalom 

                    zeneelmélet főtárgynál 

 

   Kötelezően választható tantárgyak 5. évfolyamtól 

                    szolfézs , vagy 

                    zeneismeret , vagy 

                    zenetörténet-zeneirodalom , vagy 

                    zeneelmélet , vagy 

                    kamarazene , vagy 

                    zenekar , vagy 

                    kórus  

 

 Választható tantárgyak 

                    egyházzene , improvizáció , illetve a klasszikus zene tantárgyai, 

                    valamint a népzene, és az elektroakusztikus zene tantárgyai 

Népzene  

   Főtárgyak 

          Vonós és tekerő tanszak tantárgyai 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/GORDONKA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/nagybogo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/maganenek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs_kotelezo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZENEISMERET.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZENEKAR.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/korus.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/Egyhazzene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/improvizacio.doc
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                    népi hegedű 

                    népi brácsa 

                    népi bőgő/cselló 

    Fúvós tanszak tantárgyai 

                    népi furulyák 

                     

                    Pengetős tanszak tantárgyai 

                    citera  

                    tamburák  

                    koboz  

          Vokális tanszak tantárgya 

                    népi ének 

          Zeneismeret tanszak tantárgyai 

                    népzenei ismeretek 

                    néprajz (5. évfolyamtól)  

          Kamarazene tanszak tantárgya:  

                    népi kamarazene (5. évfolyamtól) 

 

   Kötelező tantárgyak 

                    népzenei ismeretek , vagy 

                    szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy 

                    szolfézs , („B” tagozaton végig) 

                    zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól) 

 

   Kötelezően választható tantárgyak 

                    népzenei ismeretek , vagy 

                    szolfézs (5. évfolyamtól), vagy 

                    néprajz (5. évfolyamtól), vagy 

                    népi kamarazene (5. évfolyamtól), vagy 

                    népi zenekar (5. évfolyamtól), vagy 

                    hangszeres, vagy vokális tárgy;  

                    népzenei ismeretek néprajz népi kamarazene főtárgynál 

 

   Választható tantárgyak 

                    a népzene tantárgyai,  

                    illetve a klasszikus zene, és az elektroakusztikus zene tantárgyai 

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_hegedu.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_hegedu.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_bracsa.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_bracsa.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_bogo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_bogo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_furulya.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_furulya.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/CITERA.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/tamburak.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/KOBOZ.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_enek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_enek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/neprajz.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_kamarazene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs_kotelezo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepzenei_ismeretek.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/neprajz.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_kamarazene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/nepzene/nepi_zenekar.doc
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Elektroakusztikus zene  

   

 Főtárgyak 

          Billentyűs tanszak tantárgyai 

                    klasszikus szintetizátor 

                    szintetizátor-keyboard 

                    számítógépes zene 

 

   Kötelező tantárgyak 

                    szolfézs kötelező (4. évfolyamig), vagy 

                    szolfézs („B” tagozaton végig) 

                    zongora („B” tagozaton 3. évfolyamtól) 

 

   Kötelezően válaszható tantárgyak 

                    szolfézs (5. évfolyamtól), vagy 

                    zeneismeret (5. évfolyamtól), vagy 

                    zenetörténet-zeneirodalom (5. évfolyamtól), vagy 

                    zeneelmélet (5. évfolyamtól), vagy 

                    kamarazene (5. évfolyamtól),  

 

   Választható tantárgyak 

                    hangszínszolfézs , az elektroakusztikus zene tantárgyai, 

                    illetve a klasszikus zene, és a népzene  tantárgyai 

 

Fejlesztési feladat 

A fejlesztési feladatok meghatározzák a tanulók képességfejlesztésének különböző területeit, 

melyek kijelölik, hogy mely kulcskompetenciák fejlesztése kívánatos, a művészeti oktatás fo-

lyamata során. A pedagógiai folyamat különböző aspektusaira helyezik a hangsúlyt, figye-

lembe véve az életkori sajátosságokat, a tananyag felépítését és az egyes évfolyamok követel-

ményeit. 

 

Követelmények 

A tanulói teljesítmény és továbbhaladás értékelésének alapjául szolgáló kritériumrendszer.  

http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/klasszikus_szinti.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/klasszikus_szinti.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szintetizator_keyboard.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szintetizator_keyboard.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szamitogepes_zene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/szamitogepes_zene.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs_kotelezo.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/szolfezs.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/ZENEISMERET.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zenetortenet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/zeneelmelet.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/klasszikus/KAMARAZENE.doc
http://www.mzmsz.hu/dokumentumok/tantervek2011/elak/hangszinszolfezs.doc
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A követelmény a nélkülözhetetlen ismeretek megértésére, feldolgozására, rendszerezésére, 

kellő elsajátítására, s ezzel párhuzamosan azok alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Mindezzel 

a tanulóknak az ismeretek eredményes alkalmazását lehetővé tevő jártasságait, készségeit, a 

tevékenységek széles körében érvényesíthető képességeit, azok fejlődését, fejlesztését kívánja 

megalapozni úgy, hogy az életkori sajátosságoknak megfelelően, egymásra épülően határozza 

meg az évfolyamok végén elvárható követelményszinteket. 

 

Tanszak 

Az oktatásszervezéshez kapcsolódó fogalom. A tantárgyaknak a művészeti ág sajátosságai 

alapján rendezett csoportja.  

 

 Művészeti ág: zeneművészet 

 

A KLASSZIKUS ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, 

FELADATA 

 

Hangszeres és vokális tanszakok – egyéni képzés 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres tantárgyak és magánének  

Kötelező tantárgy: szolfézs kötelező* 

Kötelezően választható tantárgyak: szolfézs, zeneismeret, zenetörténet-zeneirodalom, zeneel-

mélet, kamarazene, zenekar, kórus 

Választható tantárgyak: szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, impro-

vizáció, zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a 

népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező ki-

egészítő foglalkozás. 

 

Óratervek 

                                                 

* Ha a tanuló már teljesítette a kötelező tantárgy követelményeit (szolfézs alapfok 4. évfolyam), akkor helyette a kötelezően választható 

tantárgyak közül körül köteles egyet felvenni. 
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Az „A” tagozatos óratervek magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a továbbképző év-

folyamokat. Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alap-

fokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfo-

lyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2       

Kötelezően vá-

lasztható tantárgy 

      2 2 2 2 2 2 

Választható tan-

tárgy 

(0-2) (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona-

tenorkürt-baritonkürt, tuba, cimbalom, harmonika, hárfa, gitár, ütő, zongora, hegedű, gor-

donka 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2     

Kötelezően választható 

tantárgy 

     2 2 2 2 

Választható tantárgy (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 
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A képzés évfolyamainak számai 

 (1)+ 4+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, csembaló, orgona 

 

Óraterv 3 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) 1 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) 2 2 2 2   

Kötelezően választható 

tantárgy 
     2 2 

Választható tantárgy (0-2) 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak számai 

(1)+6 évfolyam: magánének 

 

A tanszak kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló 

más zenei műfajok (népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-zene) valamint más művészeti ág 

(képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is bekapcso-

lódhat, illetve azok tanítási óráin részt vehet.  

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x30 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy: 5-10. évfolyamig 

Csoportos foglalkozás: 2x45 perc  

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, 2-8 fő) 

Választható tantárgy: Az előképző 1. évfolyamától a képzés teljes idejében 1 vagy 2 tantárgy. 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

(zenekar, kórus: minimum 9 fő; kamarazene, improvizáció: 2-8 fő) 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: (minimum) 
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Ek.1-2. és 1. évfolyam 5 perc 

2-3. évfolyam 10 perc 

4. évfolyamtól 15 perc 

Vokális tanszak: A teljes képzési időben 20 perc 

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: hangszeres és vokális tanszakok – alapfok 2. évfolyamától javasolt. 

Kötelező tantárgy: szolfézs 

Kötelezően választható tantárgy: zongora (kivéve a zongora, orgona, csembaló főtárgyak ese-

tében) a 3. évfolyamtól 

Választható tantárgyak: zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, egyházzene, improvizáció, 

zeneismeret, második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, valamint a népzene, 

jazz-zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 

Korrepetíció (zongorakíséret): a hangszeres (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, 

gitár, hárfa tantárgyak) és a vokális tanszakok tantárgyaihoz szorosan kapcsolódó kötelező ki-

egészítő foglalkozás. 

 

Óratervek 

Az „B” tagozatos évfolyamok óratervei magukba foglalják az előképző, az alapfokú és a to-

vábbképző évfolyamokat. A zárójelbe tett évfolyamok az „A” tagozaton végzett előtanulmá-

nyokat jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. 

 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően vá-

lasztható tantárgy 

    0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

Választható tan-

tárgy 

(2) (2) (2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 



 

537 

 

A képzés évfolyamainak száma 

(2+1)+5+4 évfolyam: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott szaxofon, trombita, kürt, harsona-

tenorkürt-baritonkürt, tuba, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, harmonika, zongora, hegedű, gor-

donka 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Elő-

képző 
Alapfok Továbbképző 

(1) (1) 2 3 4 5 6 7 8 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 1 1 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 

 (1+1)+3+4 évfolyam: brácsa, nagybőgő, orgona, csembaló 

 

Óraterv 3 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok 

(1) (1) 2 3 4 5 6 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 

Kötelezően választható 

tantárgy 

   1 1 1 1 

Választható tantárgy (0-2) (0-2) 0-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (4-6) (4-6) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 
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 (1+1)+5 évfolyam: magánének 

 

A tanítási órák időtartama 

Főtárgy: „B” tagozaton 2x45 perc (egyéni)  

Kötelező tantárgy: 2x45 perc (csoportos) 

Kötelezően választható tantárgy:  

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Választható tantárgy: 1 vagy 2 foglalkozás 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc  

Csoportos foglalkozás: minimum 1x45 perc 

Korrepetíció ideje: 

Hangszeres tanszakok: 

2. évfolyam 15 perc 

3-4. évfolyam 20 perc 

5. évfolyamtól 25 perc 

Vokális tanszak:  

A teljes képzési időben minimum 30 perc 

 

Zeneismeret és kamarazene tanszakok – csoportos képzés 

 

„A” TAGOZAT 

 

Főtárgy: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

Kötelező tantárgy: szolfézs és zeneelmélet főtárgynál zongora; zenetörténet-zeneirodalom és 

kamarazene főtárgynál zongora vagy az előzőleg tanult hangszeres tárgy 

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, szolfézs, 

zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, improvizáció valamint népzene, jazz-

zene, elektroakusztikus-zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 1 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Előképző Alapfok Továbbképző 

(1) (2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Választható tan-

tárgy 

(1-2) (1-2) 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

Összes óra: (2-4) (2-4) 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2)+6+4 évfolyam: szolfézs 

Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik 

számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem köte-

lező elvégezni. 

 

 

Óraterv 2 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

1 2 3 4 5 6 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma  

(2+4) 2+4 évfolyam: zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, kamarazene 

A első (zárójelben levő) számjegy az előtanulmányok, a második számjegy az alapfokú évfo-

lyam, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. 

A zenetörténet-zeneirodalom és zeneelmélet tantárgyak főtárgyként, kötelezően választható, 

vagy választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulhatók. 

A kamarazene főtárgyként csak az alapfokú hangszeres vagy vokális évfolyamok elvégzése 

után, kötelezően választható tantárgyként a 4. évfolyam után tanulható. 

 

A főtárgyként nem választható tantárgyak képzési ideje: 

szolfézs kötelező: (2)+4 évfolyam (előképző 1-2) + alapfok 1-4. évfolyam 

zeneismeret: 2+4 évfolyam, kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától 

tanulható 

zenekar: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 
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kórus: kötelezően választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

egyházzene: 2+4 évfolyam, választható tantárgyként az alapfok 5. évfolyamától tanulható 

improvizáció: 2+6+4 évfolyam, választható tantárgyként az előképző évfolyamoktól tanulható 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: „A” tagozaton 2x45 perc 

kamarazene csoportlétszáma: minimum 2 fő 

Kötelező tantárgy: „A” tagozaton egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő 

Korrrepetició (zongorakíséret): a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kap-

csolódó kötelező kiegészítő foglalkozás ideje az Ek.1-2. és 1. évfolyamban 5 perc, a további-

akban minden évfolyamban 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gitár, 

hárfa tantárgyak)  

 

„B” TAGOZAT 

 

Főtárgy: szolfézs 

Kötelező tantárgy: zongora 

Választható tantárgy: második hangszer, magánének, kamarazene, zenekar, kórus, improvizá-

ció zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, valamint a népzene, jazz-zene, elektroakusztikus-

zene tantervi programjainak tantárgyai 

 

Óraterv 

Tantárgy 

Évfolyamok 

Alapfok Továbbképző 

3 4 5 6 7 8 9 10 

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező tantárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tantárgy 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

Összes óra: 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

A képzés évfolyamainak száma 
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4+4 évfolyam: szolfézs 

Az első számjegy az alapfok, a második számjegy a továbbképző évfolyamainak számát je-

lentik. „B” tagozatra a tanulót a zenei előtanulmányokat követően, az alapfok harmadik évfo-

lyamától lehet irányítani. 

 

A tanítási órák időtartama  

Főtárgy: csoportos 2x45 perc 

Kötelező tantárgy: egyéni 2x30 perc  

Választható tantárgy: 

Egyéni foglalkozás: minimum 1x30 perc 

Csoportos foglalkozás: minimum 1x 45 perc 

zenekar, kórus minimum 9 fő; improvizáció, kamarazene: 2-8 fő 

Korrepeticíó: a teljes képzési idő alatt a kötelező hangszerhez szorosan kapcsolódó kötelező 

kiegészítő foglalkozás egységesen 10 perc (kivéve csembaló, zongora, orgona, harmonika, gi-

tár, hárfa tantárgyak) 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI 

 

Kiemelt kompetenciák a zeneoktatás területén 

Bemeneti kompetencia:  

– Azok az adottságok és képességek, amelyek alkalmassá teszi az oktatásba bekapcsolódó 

tanulót arra, hogy elsajátítsa a zenetanuláshoz szükséges kompetenciákat. 

Szakmai kompetencia 

– A zenei képességek és készségek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, 

fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói 

és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység). 

– A zenei olvasás és írás készségének megalapozása és fejlesztése. 

– A hangszeres technikai készség, az improvizációs készség fejlesztése.  

Személyes kompetencia 

– Érzelmi intelligencia, művészi kifejező készség, szorgalom, önfegyelem, elhivatottság, 

kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom. 

Társas kompetencia 

– Együttműködés képessége (közös munka, alkalmazkodás, irányíthatóság, tolerancia, kom-

munikációs készség) azon viselkedési formák tanulása, amely alapján konstruktívan be tud 

illeszkedni és aktívan részt tud venni a társas zenélésben. 

– Esélyegyenlőség. 
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Módszertani kompetencia 

– Tanulás tanulása, a tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra 

nevelése. 

– Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség megalapozása. 

– A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

– A főbb zenei műfajok, stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, né-

pünk zenéjének, a zene történetének, az előadóművészet és a zeneirodalom nagy egyénisé-

geinek megismertetése. 

– A kortárs zene befogadására nevelés. 

– A tanulók zenei ízlésének formálása, a tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

– A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

– Tehetséggondozás. 

– Hátrányos helyzetűekkel való differenciált foglalkozás . 

– A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra.  

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 

 

A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga 

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja fi-

gyelembevételével az iskola helyi tantervében kell meghatározni. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felké-

szültsége és tudása. A művészeti alapvizsgát és záróvizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt 

kell letenni. A vizsgabizottság elnökét és tagjait a vizsga szervezője bízza meg. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga lebonyolítása a vizsgáztató intézmény feladata. 

Vizsga tantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az intézmény pedagógiai prog-

ramja szerint biztosít, valamint a tanuló a tantárgy tanításának utolsó évfolyamán az előírt tan-

tárgyi követelményeknek eleget tett. 
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A művészeti alapvizsga és záróvizsga vizsga tantárgyak 

 

Alapvizsga tantárgyai 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos tanu-

lók, valamint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakor-

lati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie.  

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, 

vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneiroda-

lom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” tagozat: szolfézs kötelező, vagy szolfézs, 

vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneirodalom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „B” tagozat: szolfézs  

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneiroda-

lom, vagy zeneelmélet  

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok és magánének főtárgy „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” 

tagozat): főtárgy 

Szolfézs „A” és „B” tagozat, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): 

tanult hangszer 
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Záróvizsga tantárgyai 

A záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán az 

„A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, vagy szóbeli vizsga között. A. „B” tagozatos, vala-

mint zeneelmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező. Gyakorlati vizs-

gát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Írásbeli vizsga tantárgya:  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneiroda-

lom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet-zeneirodalom  

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneiroda-

lom, vagy zeneelmélet 

 

2. Szóbeli vizsga tantárgya  

Hangszeres tanszakok „A” tagozat: szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneiroda-

lom, vagy zeneelmélet 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat: szolfézs 

Szolfézs főtárgy „A” és „B” tagozat: szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtárgy („A” tagozat): zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat): zeneelmélet 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat): szolfézs, vagy zeneismeret, vagy zenetörténet-zeneiroda-

lom, vagy zeneelmélet 

 

3. Gyakorlati vizsga tantárgya: 

Hangszeres tanszakok „A” és „B” tagozat, kamarazene főtárgy („A” tagozat): főtárgy 

Szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom-zenetörténet főtárgy( „A” tagozat): a tanult hangszer 

 

A vizsgák ideje: 

 

Hangszeres főtárgyak 

Gyakorlati vizsga 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 
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Elméleti tantárgyak 

„A” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Szolfézs főtárgy 

Gyakorlati vizsga: 

„A” tagozat minimum 10 perc 

„B” tagozat minimum 10 perc 

Elméleti vizsga:  

„A” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

„B” tagozat írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 15 perc 

 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; vagy szóbeli: minimum 10 perc 

 

Zeneelmélet főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

Elméleti vizsga: írásbeli: minimum 45 perc; és szóbeli: minimum 10 perc 

 

Kamarazene főtárgy („A” tagozat) 

Gyakorlati vizsga: minimum 10 perc 

 

Előrehozott vizsga 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanul-

mányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanul-

mányok teljes befejezése előtt szervezhető. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés 

Mentesülhet az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga letétele alól az a 

tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – egyéni versenyzőként – az adott 

tanévben döntőbe került.  
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Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán megszerzett művészeti 

alapvizsgával vagy záróvizsgával, akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés ad-

ható. 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsga tantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni. 

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsga tantárgyakból kapott osztály-

zatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső ered-

mény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsga tantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kapott. 

Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve vizsga tantárgyból kell 

javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette. 

 

1. HANGSZERES TANSZAKOK 

 

F URULYA 

 

Az alapfokú művészetoktatás furulya tantárgyának hangszere a barokk (angol) fogású hang-

szer. 

 

A furulyatanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

 a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán is játszható egyéb művek minél széle-

sebb körét; 

 hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb al-

kotó- és előadóművészeit,  

 a furulyacsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
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 megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést 

és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező furulyahangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 megfelelő tempójú repetíciót, 

 laza, egyenletes ujjtechnikát,  

 pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást.  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartá-

sával, 

 hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulót a furulyairodalom javát képező reneszánsz és barokk művek díszítés-

ében. 

Fordítson figyelmet 

 az előkészítő hangszerként furulyázni tanulók alapfunkcióinak gondos megalapozására, 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a különböző alaphangú furulyák használatakor az abc-s névvel történő helyes (nem 

transzponáló) olvasásra, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 az elsősorban barokk irodalomban gazdag hangszer más korokban keletkezett darabjainak 

tananyagba kerülésére, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulót a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az előképző évfolyam(ok) elvégzése után 

 

Abban az esetben, ha a furulya más fúvós hangszerek előkészítő hangszere, a tanuló az elő-

képző vagy az első évfolyam elvégzése után általában abbahagyja furulyatanulmányait.  

A tanuló ebben az esetben is: 

 tudjon a tanult hangterjedelemben abc-s hangnévvel biztosan kottát olvasni, 

 rendelkezzék jól megalapozott légzéstechnikával, hangindítással és ujjtechnikával. 



 

548 

A tanulók egyéb hangszeres tanulmányaik után sokszor visszatérnek a furulyához; ezért az 

alábbiakról akkor sem mondhatunk le, ha csak előképző hangszerként foglalkozunk ezzel a 

hangszerrel: 

 legyen képes barokk (angol) fogásrendszerű hangszer használatára, 

 rendelkezzék biztos hüvelykujjtechnikával. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén (az előképző követelményein felül) 

A tanuló 

 legyen képes a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfe-

lelő hangszerkezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően megszólal-

tatni, 

 rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképesség-

gel, 

 legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya klasszikusan értelmezett 

hangterjedelmében f1-(f3-ig) g3-ig – in F, 

 tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

 alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, töb-

bek között a t, r, d hangindításokat és ezek különböző kombinációit, 

 ismerje az f1-(f3) g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segéd-

fogásokat, 

 törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

 rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechni-

kával, 

 tudjon önállóan hangolni, 

 ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

 ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazá-

sára (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 
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 ismerje a furulya történetét, rokon hangszereit, 

 ismerje a furulya szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 dúr és moll skálák 3 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és dominánsszeptim 

négyeshangzat-felbontásokkal, minimum az f1-g3 (in F) hangterjedelem teljes kihasználá-

sával (esetleg a fisz3 kihagyható), 

 két etűd vagy egy variációsorozat, 

 legalább két tétel egy nagybarokk szonátából vagy versenyműből. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a furulya XX. századi elvárásainak 

megfelelő hangterjedelemben (e1)f1-a3(c3)-ig in F, 

 alkalmazza önállóan a hangindítás és zárás különböző módjait (ízlésének és a játszott ze-

nei anyagnak megfelelően), 

 ismerje az f1-a3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfo-

gásokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

 legyen képes a segédfogások önálló megválasztására, 

 rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

 legyen fogalma a furulya történetéről, fizikai sajátosságairól, irodalmáról, különböző mű-

fajokban betöltött szerepéről, 

 legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő 

zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

 a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 

meg, 

 legyen képes az új darabok egyszerűbb, de önálló dallami díszítésére, 

 legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási 

darabok, kamarazenei szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátítására, a 

hibák önálló javítására, 

 rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról 

olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

 hangszere történetét és irodalmát, 

 f1-c3-ig (in F) a fogásokat, 

 a trilla-, segéd-, piano-, forte- és akkordfogásokat, 

 az irodalomra legjellemzőbb tánc- és tételtípusok tempóit és karaktereit, 

 a hangszer avantgarde irányzatait. 

Legyen képes 

 a természetes, könnyed hangszerkezelésre, 

 megfelelő légzéstechnika alkalmazására, 

 a levegő tudatos beosztására, 

 vibrato-mentes hang képzésére, 

 segédfogások önálló kikeresésére és alkalmazására, 

 értelmesen tagolt, kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

 összehangolt ujj- és nyelvtechnikával, 

 fürge szimpla-nyelvtechnikával, 

 saját adottságainak megfelelő gyakorlási módszerrel, 

 megfelelő lapról olvasási készséggel. 

Tudjon 

 tisztán intonálni, 

 pontos ritmusban játszani, 

 dúr és moll hangsorokat játszani 7 #, 7 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és do-

minánsszeptim-felbontásokkal f1-a3-ig (in F). 

 

 

FUVOLA 

 

A fuvolatanítás szakirányú feladatai: 

 a helyes légzés kialakítása, 

 a kifejező fuvolahang elsajátíttatása, 

 a kéz-, test-, fej-, hangszertartás lazaságának tudatosítása, 

 a megismert mozgásmechanizmusok automatikussá tétele, 

 a biztonságos hangszerkezelés kialakítása, 

 a belső hallás fejlesztése, 

 a ritmus alapérzetének biztonságos alkalmazása, 
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 rendszerezett zenei ismeretek átadása. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a fuvola történetét, 

 a fuvola társhangszereit (fafúvós hangszercsalád), 

 a hangszer irodalmát, 

 a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

Tudatosítsa 

 a helyes légzéstechnikára épülő ideális befúvási mód (ansatz) együttes használatát, 

 a hangminőség, dinamika és intonáció összefüggéseit, 

 a hangszer könnyed kezelését, a laza mozgásérzetek kialakítását, 

 a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, 

 a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, 

 a kottahű játék – mint legfontosabb alapelv – pontos betartását. 

Fejlessze a tanuló zenei képességeit 

 hangszeres technikáját, 

 improvizációs tevékenységét (kreativitását), 

 lapról játszási készségét. 

Ösztönözze a tanulót 

 a lapról olvasási készség folyamatos, aktív művelésére. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 a fuvola és a fafúvós hangszerek múltját, irodalmát, 

 a hangszer teljes hangterjedelmét, 

 a tudatos és helyes légzéstechnikát, 

 a fuvola intonációs hibáit (és tudatosan korrigálja azokat), 

 a dúr és moll hangnemeket 6 #, 6 b előjegyzésig, 

 a bonyolultabb ékesítések (trilla utókával vagy anélkül, kettős ékesítés stb.) írásmódját és 

ritmusát, 

 a különböző korok zenéinek díszítésrendszerét (pl. barokk), 

 a vibrato szerepét a zenei megvalósításban, 

 ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 
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 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 a jelentősebb fuvolás előadóművészeket. 

Legyen képes 

 a kiegyenlített és kifejező hang elérésére a tiszta intonáció megtartásával, 

 a különböző hangindítások és hangbefejezések megvalósítására, 

 a különböző nyelvütések (szimpla és dupla staccato) gyorsaságának fejlesztésére, 

 az önálló hangolásra, 

 a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

 a kottahű játékra és folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

 hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

 a különböző artikulációs előírások megszólaltatására (staccato, tenuto, legato, marcato 

stb.), 

 egyenletes, pergő-technikához vezető ujjgyakorlatok fokozatos gyorsítására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 dúr és moll skálákat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, tercekkel, hármashangzat- és domi-

nánsszeptim-felbontásokkal, szimpla- és duplanyelvvel is, 

 szélsőséges dinamikák megvalósítására, 

 készségfejlesztő gyakorlatok hibátlan eljátszására (pl. Eördögh, Platonov stb.), 

 nehezebb etűdök zenei és technikai megvalósítására (pl. Köhler op. 33-as és op. 66-os 

etűdsorozata), 

 egy barokk szonáta lassú és gyors tételének eljátszására egyszerűbb díszítésekkel, 

 hosszabb terjedelmű művek memorizálására (pl. Járdányi: Szonatina, Szervánszky: Szo-

natina stb.). 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

 a szép, kifejező hang tudatos megteremtésére, 

 a tiszta intonációra, 

 a hangszerét könnyedén kezelni, 

 a levegő tudatos beosztására, 

 hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 
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 a nagyobb lélegzetű, összetett feladatokat tartalmazó etűdök eljátszására, 

 a vibrato sűrűségének fokozására, az amplitúdó nagyságnak változtatására és helyes al-

kalmazására, 

 a különböző zenei korok stílushű díszítéseinek önálló alkalmazására, 

 a technikai és zenei szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, a pontos ritmus feltétel 

nélküli megtartására, 

 az értelmes, tagolt, árnyalt előadásra, 

 a legfontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

 önállóan 1-2 ütemes rövid zárlati kadenciák (pl. futamok, akkordfelbontás, skálamenetek 

stb.) rögtönzésére, 

 egyszerűbb javítási műveletek elvégzésére (pl. csavar meghúzása, rugó visszatétele, a 

hangolódugó folyamatos ellenőrzése stb.). 

A tanuló rendelkezzék 

 megfelelő hangszeres technikával, előadói és formálókészséggel, 

 képzelőerővel, 

 biztos zenei memóriával, 

 koncentrálóképességgel, 

 olyan lapról olvasási készséggel, amely a kamarazenei és zenekari játékhoz szükséges, 

 olyan bejátszási módszerrel, amelynek birtokában a jó befúvási érzetek rövid időn belül 

elérhetők, 

 a tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

A tanuló tudja alkalmazni 

 a hang képzésének fizikai törvényszerűségeit (légzés, rekesz, felhangok stb.), 

 a különböző artikulációs előírásokat (staccato, legato, tenuto, marcato stb.). 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

 a modern zenei effektusokat, 

 az újabb légzéstechnikákat, 

 a fuvola társhangszereit, azok transzponálási módjait, 

 korunk zenéjének intonációs sajátosságait. 

Legyen képes 

 biztos hangindításra és -befejezésre, 

 nehéz etűd virtuóz előadására (pl. Köhler: Etűdök fuvolára op. 33 III. kötet, Wehner: 12 

nagy etűd vagy Jean-Jean: Modern etűdök), 
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 nehezebb előadási darab, kamaramű, zenekari szólam önálló zenei és technikai megoldá-

sára. 

Rendelkezzék 

 olyan biztos hangszeres tudással, előadói és formálókészséggel, zenei ismerettel, amely-

nek birtokában zenei pályára is irányítható – közép-, esetleg felsőfokra is. 

 

 

OBOA 

 

Az oboatanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

 az oboa lehetőségeit, irodalmát, hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

 az oboairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

 az oboa kialakulását, fejlődését, sajátosságait, 

 a hangszer részeit, összeállítását, tisztítását, 

 a nád szerepét, 

 a rokon hangszereket. 

Tudatosítsa a kis b és e3 közötti hangok ismeretét, gyors olvasását és fogásait, (egy hang több-

féle fogásának ismeretét és alkalmazását: f-ek, esz-ek). 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést 

és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező oboahangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 megfelelő tempójú repetíciót, 

 laza, egyenletes ujjtechnikát,  

 pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást.  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával, tiszta intonáció mellett, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Tegye jártassá a tanulókat az oboairodalomban előforduló díszítések kivitelezésében. 

Fordítson figyelmet 

 a megfelelő légzéstechnika, száj-, hangszer-, kéz- és testtartás kialakítására, tudatosítására 

és automatikussá tételére, 
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 az önkontroll fejlesztésére, 

 biztos és differenciált hangindításra és szép hangbefejezés kialakítására, 

 kiegyenlített, szép hang létrehozására, megfelelő levegővezetéssel a különböző regiszte-

rekben, 

 a repetíció gyorsítására a torok és nyelv lazaságának megőrzése mellett, 

 a nyelv és az ujjak szinkronjának állandó ellenőrzésére, tökéletesítésére (ujjgyakorlatok, 

szekvenciák különböző artikulációval és ritmusképlettel), 

 a hallás, a ritmus- és a tempóérzék fejlesztésére, 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után  

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

 az oboázáshoz szükséges hasi légzést és rekeszizommal való támaszt alkalmazni, 

 szabályos kéz-, hangszer- és testtartással játszani, 

 jó hangindítással, közepes és nagy hangon hosszú hangokat fújni, lekerekített befejezés-

sel, 

 megfelelő gyorsasággal egyenletes legato skálameneteket játszani, 

 skálák eljátszására 4 #, 4 b előjegyzésig, b-e3 hangterjedelemben (legato, tenuto és 

staccato, fokról fokra, tercmenet, hármashangzatok), 

 két teljes etűdöt eljátszani a Schmitt I., Wiedemann- vagy Vizthum-kötetek könnyebb 

etűdjeiből válogatva, 

 barokk szonáta vagy concerto lassú és gyors tételpárját, vagy hasonló nehézségű más stí-

lusú darabot kotta nélkül, zongorakísérettel előadni. 

Ismerje 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 az oboázáshoz szükséges hasi légzést és a rekeszizommal történő támasztást megfelelően 

alkalmazni, 

 hosszú (tenuto) és különböző staccato hangokat játszani egy hangot repetálva és skálame-

netben b-e3 hangterjedelemben, 

 két teljes (kétféle karakterű) etűdöt eljátszani megfelelő tempóban a Schmitt I-II. és a Wi-

edemann-kötetekből, 

 egy barokk mű lassú és gyors tételét kotta nélkül, zongorakísérettel előadni, korhű, tech-

nikailag kivitelezhető díszítéssel. 

Tudjon 

 önállóan hangolni, 

 a játékát kontrollálva, gazdaságosan gyakorolni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után  

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 a hangszerét és tudjon megjavítani apró hibákat, 

 a nádkészítés alapfogásait. 

Legyen képes 

 helyes testtartásra, hangszertartásra, a jó légzéstechnika tudatos alkalmazására, 

 oldott, természetes hangszerkezelésre, 

 tudatos és kontrollált gyakorlásra, 

 dinamikailag árnyalt hangképzésre, 

 tiszta intonációval, jó kötéssel és dinamikailag árnyaltan játszani, 

 a kéz- és nyelvtechnika összehangolására, 

 a fürge szimplanyelv és a duplanyelv használatára, 

 képességeinek megfelelő zenei anyag stílusos, zeneileg értelmes, kifejező előadására, 

 kamara- és zenekari művek előadásában közreműködni, 

 előadási darabokat korhű díszítéssel előadni, 

 romantikus műveket vibrato alkalmazásával játszani. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje a hangszerét és saját nádon fújjon. 

Legyen képes 
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 a sima kötés megvalósítására, 

 az összehangolt kéz- és nyelvtechnika tudatos alkalmazására, 

 technikájának önálló továbbfejlesztésére. 

Tudjon 

 a hangszerén b-g3 között egyenletes ujjtechnikával játszani, 

 lassú tételeket stílusos variációkkal előadni. 

 

 

KLARINÉT 

 

A klarinéttanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) hangszerük történetét, akuszti-

kai sajátosságainak alapjait, a klarinétirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

a klarinétcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket (szaxofon, tárogató). 

Alakítson ki 

 megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést 

és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező klarinéthangot, 

 differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 

 megfelelő tempójú repetíciót, 

 laza, egyenletes ujjtechnikát, 

 pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 

 könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf<ff>pp), az intonáció megtartásá-

val, 

 hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére,  

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 
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Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

 legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

 e-f3 hangterjedelemben legyen képes a klarinét biztonságos megszólaltatására, 

 tudjon valamennyi regiszterben dinamikailag árnyalt, kulturált hangot képezni, 

 alkalmazza játékában a hangindítás és elválasztás különböző módjait, 

 ismerje az e-f3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogá-

sokat, 

 törekedjék játékában a tiszta intonációra, javítsa tudatosan hangszere intonációs hibáit, 

 rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechni-

kával, 

 tudjon önállóan hangolni, legyen tisztában a klarinét transzponáló jellegével, 

 legyen tisztában a náddal és a nádválasztással kapcsolatos alapvető tudnivalókkal, 

 ismerje a hangszer karbantartásának alapvető módjait, és végezze ezeket önállóan, 

 tudjon folyékonyan kottát olvasni, 

 ismerje a tanult anyagban előforduló ritmikai elemeket, ütemfajtákat, tempó- és karakter-

jelzéseket, dinamikai és egyéb előadási jeleket, zenei műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazá-

sára (dinamika, agogika, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

 rendelkezzen a játszott anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, ismerje az egyes tételtí-

pusok jellegzetességeit, 

 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszer-

kezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására. 

Legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 dúr és moll skálák 4 #, 4 b előjegyzésig tercmenetekkel, hármashangzat-, domináns-

szeptim- és szűkített szeptim-felbontásokkal, 

 Jeanjean: Etűdök I/2. 
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 egy szabadon választott etűd, az előbbitől eltérő stílusú, 

 az alábbi versenyművek bármelyikének lassú tétele: 

 Leopold Koželuch: Esz-dúr klarinétverseny 

 Tuček: B-dúr klarinétverseny 

 Rössler-Rosetti: Klarinétverseny 

 egy szabadon választott előadási darab vagy szélső gyors tétel, amely az előbbitől eltérő 

stílusú. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

 legyen képes e-g3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására,  

 tudjon valamennyi regiszterben széles dinamikai határok közt mozgó, színes, telt, kife-

jező hangot játszani, 

 alkalmazza önállóan a hangindítás és hangelválasztás különböző módjait (ízlésének és a 

játszott zenei anyagnak megfelelően), 

 ismerje az e-g3 hangterjedelem valamennyi hangjának fogását, a leggyakoribb segédfogá-

sokat, tisztító- és trillafogásokat, a háromvonalas hangok fogáslehetőségeit, 

 legyen képes a legmegfelelőbb ujjrend önálló megválasztására, 

 rendelkezzék egyenletes, laza ujjtechnikával, 

 legyen fogalma a klarinét történetéről, fizikai sajátosságainak alapjairól, irodalmáról, a 

különböző műfajokban betöltött szerepéről, 

 rendelkezzen átfogó ismeretekkel a ritmikai elemekre, ütemfajtákra, tempó- és karakter-

jelzésekre stb. vonatkozóan, 

 legyen képes új ismeretek önálló megszerzésére (új ritmikai elemek megértésére, zenei 

műszavak lefordítására, fogások kikeresésére különböző táblázatokból stb.), 

 legyen képes önállóan megválasztani az előadandó mű stílusának, jellegének megfelelő 

zenei kifejezőeszközöket, és játékában alkalmazza ezeket, 

 a játszott zenei anyagot kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa 

meg, 

 legyen képes megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő előadási 

darabok, kamarazenei, illetve zenekari szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes 

elsajátítására, a hibák önálló javítására, 

 rendelkezzék az egyéni és társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, lapról 

olvasási készséggel, zenei képzelőerővel. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 legyen képes e-a3 hangterjedelemben a hangszer biztonságos megszólaltatására,  

 tudatosan alkalmazni a helyes légzéstechnikát, 

 hangsorokat játszani: valamennyi dúr és moll hangnemben hármas- és négyeshangzat-fel-

bontásokkal, hangközmenetekkel, valamint kromatikus skálát, 

 kiegyenlített hangon játszani a különböző regiszterekben, kielégítő intonáció mellett. 

Ismerje a különböző előadási jelek jelentését és tudja azokat megvalósítani a hangszerén. 

Tudjon 

 kielégítően transzponálni „A” klarinétra, 

 jól lapról olvasni. 

Rendelkezzék alapvető ismeretekkel a nádfaragásról. 

 

 

SZAXOFON 

 

A szaxofontanítás szakirányú feladatai 

 

A szaktanár ismertesse meg a tanulókkal 

 a szaxofon kialakulásának és fejlődésének történetét, 

 a hangszer sajátosságait, 

 a szaxofon irodalmát, felhasználásának és felhasználhatóságának sokszínűségét (pl. alkal-

mazását szimfonikus és fúvószenekarban, jazz-együttesekben stb.), 

 a hangszer legkiválóbb előadóművészeinek munkásságát. 

Hangszertechnikailag alakítsa ki 

 a helyes légzéstechnikát, 

 a helyes befúvásmódot és nyelvtechnikát, 

 a stabil, de nem merev szájtartást, 

 a megfelelő test-, fej-, kéz- és hangszertartást, 

 a dinamikailag árnyalt, megfelelően intonált és jól képzett szaxofonhangot. 

Fordítson figyelmet 

 a helyes légzés gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési gyakorlatokkal, 

 a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok segítségével, 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 
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 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló 

 a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszer-

kezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

 rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképesség-

gel, 

 legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, 

 sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját, 

 ismerje a szaxofon legáltalánosabban használatos hangterjedelmén belül (b-f3-ig) kroma-

tikusan az összes fogást, beleértve a leggyakoribb segéd- és tisztítófogásokat, és tudja 

ezeket alkalmazni a gyakorlatban is, 

 tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

 alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait,  

 törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

 rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges techniká-

val, 

 tudjon önállóan hangolni, 

 ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

 ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazá-

sára (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 ismerje a szaxofon történetét, rokon hangszereit, 

 ismerje a szaxofon szerepét különböző zenei korszakokban. 

Legyen képes 

 hangsorokat játszani 4 #, 4 b előjegyzésig, 
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 egészséges és jól intonált szaxofonhang megszólaltatására. 

Rendelkezzék olyan hangszertechnikai és olvasási készségekkel, hogy a továbbképző évfolya-

mokban elkezdhetőek legyenek a C-be történő transzponálási gyakorlatok. 

Tudjon 

 előadási darabokat kotta nélkül előadni, 

 könnyebb kamarazenei és zenekari szólamokat eljátszani. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

 hangszerének transzponáló jellegét, 

 a hangszercsalád többi tagját, hangolásukról és hangfekvésükről legyen fogalma, 

 a nehezebb előadási daraboknál, a kamarazenei és zenekari szólamoknál leggyakrabban 

előforduló zenei műszavak jelentését. 

Legyen képes 

 hangsorokat játszani 6 #, 6 b előjegyzésig, 

 pp-ff-ig a dinamikai skála megvalósítására, 

 a hangszer regisztereinek kiegyenlített megszólaltatására. 

Rendelkezzék olyan hangszeres és elméleti tudással, amely alapján közreműködhet amatőr ze-

nekarban vagy zenei együttesben. 

Tudjon nehezebb előadási darabokat kotta nélkül eljátszani. 

 

 

FAGOTT 

 

A fagott-tanítás szakirányú feladatai: 

 

 ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) a fagott lehetőségeit, iro-

dalmát, hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a fagott-irodalom legkiemelke-

dőbb alkotó- és előadóművészeit, 

 a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést 

és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező fagotthangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 
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 megfelelő tempójú repetíciót, 

 laza, egyenletes ujjtechnikát,  

 pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartá-

sával, 

 hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a helyes légzésre és a folyamatos rekesztámasz kialakítására, állandó fejlesztésére, erősí-

tésére, 

 a rendszeres társas muzsikálásra, 

 a kamarazenében és zenekarban egyaránt szükséges intonációs, ritmikai és dinamikai al-

kalmazkodási készség kialakítására már egész kis ambitusnál. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

 a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszer-

kezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

 rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképesség-

gel, 

 legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben,  

 tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

 alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

 törekedjék játékában a tiszta intonációra,  

 rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges ujjtechni-

kával, 
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 tudjon önállóan hangolni, 

 ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

 ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazá-

sára (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 ismerje a fagott történetét, rokon hangszereit, 

 ismerje a fagott szerepét különböző zenei korszakokban. 

Ismerje és tudja játszani 

 a dúr és moll hangsorokat a különböző játékmódokkal és a portamento alkalmazásával, 

 a kromatikus hangsort. 

Legyen képes 

 nagyobb hangközök törésmentes kötésére, 

 igényes és stílusos hangképzésre, 

 a dinamikai árnyalatok alkalmazására (p-f keretein belül), 

 hosszú és rövid előke, utóka, paránytrilla, mordent és kettős ékesítés megoldására, 

 könnyebb művek lapról játszására, 

 az előadási darabok igényes felépítésére, 

 basszus- és tenorkulcs váltakozó alkalmazására. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 egy dúr és egy moll skála (4 #, 4 b előjegyzésig), legato, staccato, tenuto játékmóddal, 

 két különböző karakterű etűd, 

 két könnyű, rövid, eltérő karakterű előadási darab zongorakísérettel, lehetőleg kotta nél-

kül. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 
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 az előző pontokban megfogalmazottak tudatos (a tanuló zenei adottságainak, életkorának, 

és technikai felkészültségének megfelelő) alkalmazására az igényes zenei kifejezés és a 

zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltető előadás érdekében, 

 életkorának megfelelő szinten értelmesen tagolt, árnyalt előadásra, szép kifejező hangon 

lassú és középgyors tempóban, staccato játékban is, 

 az előadási darabokat fejből eljátszani, 

 technikai továbbfejlődésre, 

 hosszabb gyakorlásra, 

 kamara-, illetve ifjúsági zenekarban játszani. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

 hangszerét, tudjon megoldani apróbb javítási problémákat, 

 a nádfaragás alapjait, 

 a hangszer múltját, irodalmát. 

Legyen képes 

 természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, 

 a hangszerregiszterek színkülönbségeinek kiegyenlítésére 

 az összehangolt kéz- és nyelvtechnika alkalmazására, 

 technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra. 

 

 

KÜRT 

 

A kürttanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

 a hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, 

 a kürtirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

 a kürtcsalád egyéb tagjait és a rokon hangszereket. 

Alakítson ki 

 megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, hangszer- és kéztartást, billentést 

és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező kürthangot, 

 differenciált hangindítást, elválasztást és hanglezárást, 

 megfelelő tempójú repetíciót, 
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 laza, egyenletes ujjtechnikát, 

 pontosan összehangolt nyelv- és ujjmozgást, 

 könnyed hangszerkezelést. 

Gyakoroltasson rendszeresen 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával (pl. mf, ff, pp), az intonáció megtartásá-

val, 

 hangsorokat fokozatosan táguló hangterjedelemben, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére,  

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

 a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszer-

kezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

 rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképesség-

gel, 

 legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, billentést stb., 

 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására a klasszikus hangterjedelemben, 

 tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező kürthangot képezni, 

 alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait, 

 törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

 rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges techniká-

val, 

 tudjon önállóan hangolni, 

 ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

 ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 
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 a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazá-

sára (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 ismerje a kürt történetét, rokon hangszereit, 

 ismerje a kürt szerepét különböző zenei korszakokban. 

Legyen képes 

 2 kantiléna, 

 2 különböző karakterű gyakorlat, 

 2 különböző stílusú darab, vagy tétel előadására kotta nélkül. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 egy skála a tanuló meglévő hangterjedelmében (alap, terc és I. fokú hármashangzat, 

nyelvvel és kötve, negyed és nyolcad értékekben), 

 egy kantiléna, 

 két etűd, 

 egy előadási darab – ajánlott: 

 Skroup: B-dúr koncert (rövid kadenciával) 

 Beethoven: Románc 

 Concone: Téma és variáció. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje hangszere múltját, irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek mun-

kásságát. 

Legyen képes 

 természetes, oldott hangszerkezelésre, helyes testtartásra, hangszertartásra, a tudatos lég-

zéstechnika alkalmazására, 

 C-g2 hangterjedelemben kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalattal, tiszta intonáci-

óval játszani, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával, 

 életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag kottahű, stílusos, a zenei összefüg-

géseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt előadására, szép kifejező kürthangon, 

 az előadási darabokat fejből játszani, 

 technikai szempontból tudatos, elemző gyakorlásra, 
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 igényesebb kamarazenei művek előadásában közreműködni. 

Rendelkezzék 

 a zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, formálókészséggel, 

 koncentrálóképességgel, 

 lapról olvasási készséggel, amely a mindenkori darab megszólaltatásához, illetve a kama-

razenéléshez szükséges. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 F-c3 között kiegyenlítetten, tiszta intonációval, a nyelvtechnika tudatos alkalmazásával 

játszani, 

 az ajaktrilla megvalósítására. 

 

 

TROMBITA 

 

A trombitatanítás szakirányú feladatai: 

 a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása, kiemelt fi-

gyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználá-

sára, 

 a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 

 a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti gya-

korlás szükségletének kialakítása, 

 a hangszeres játék megvalósításában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének tar-

tósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, 

 a zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása, 

 az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló fel-

készülés képességének kialakítása. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a trombita történetét, 

 a trombitának a rézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét, 

szakmai lehetőségeit, 

 a hangszer irodalmát, 

 a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 

 a trombita hazai és külföldi művészeinek munkásságát. 

Tudatosítsa 
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 a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

 a helyes szájtartás mint a jó „ansatz”, befúvási mód kialakulása alapfeltételének fontossá-

gát, 

 a mindennapi gyakorlás didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti szükségességét, 

 a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 

Fejlessze a tanuló 

 hallását, belső hallását, „intonációs” képességét, 

 hangszeres adottságait, 

 hangszertechnikai tudását, 

 megformáló- és előadói képességét. 

Tegye képessé a tanulókat 

 rendszeres, hatékony, igényes gyakorlásra, 

 a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 

 a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 

 a tiszta intonációra, 

 folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 

 a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a 

tempóra vonatkozó utasítások megvalósítására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

 a helyes test- és hangszertartást, 

 a helyes légzéstechnikát, 

 a hangszere múltját, irodalmát, 

 a dúr és moll hangnemeket 7 #, 7 b előjegyzésig, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Legyen képes 

 a helyes légzéstechnika alkalmazására, fejlesztésére, 

 az alapvető funkciók helyes alkalmazására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gya-

korlatok segítségével: 

 fúvóka nélkül, csupán ajakrezgéssel, 
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 csak fúvókával, 

 hangszerrel, 

 az előírt hangterjedelmen belül (fisz-b2-ig) kiegyenlített, szép hang elérésére a tiszta into-

náció megtartásával, 

 a könnyebb technikai problémák elemző gyakorlására, 

 a tanult darabok stílushű megszólaltatására, 

 folyamatos, mérsékelt tempójú lapról olvasásra, 

 a különböző artikulációs előírások (staccato, tenuto, legato, marcato) megszólaltatására, 

 skálázni egy oktávon keresztül valamennyi hangnemben. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 egy dúr és egy moll skála 5 képlete a másféloktávos rendszerben, 

 Clodomir: Trombitaiskola I./26., 28., 29., 

 Telemann: F-dúr szonáta I-II., vagy 

 Händel: B-dúr szonáta I-II. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

 a hangszere múltját, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát, 

 a rézfúvós hangszerek közötti azonosságot, különbséget. 

Legyen képes a tanuló 

 az előforduló légzéstechnikai és funkcionális problémák korrigálására a mindennapi gya-

korlatok segítségével, 

 az előírt hangterjedelmen belül (fisz-c3-ig) kiegyenlített és kifejező hang elérésére, 

 a különböző hangindítások, hangbefejezések megvalósítására, 

 a különböző nyelvütések (szimpla, dupla, tripla) gyorsaságának fejlesztésére, 

 önálló hangolásra, 

 a hosszabb zenei gondolatok egy levegővel történő összefogására, 

 skálázni másfél oktávon keresztül valamennyi hangnemben, 

 az adott zenei anyagot egyéni képességei, illetve készségei szintjének megfelelően, kotta- 

és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezéssel megszólaltatni. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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A tanuló rendelkezzék megfelelő állóképességgel. 

Ismerje a hangképzés folyamatát. 

Legyen képes a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

Tudja 

 az ajak-, a nyelv- és a manuális technika alapjait, 

 az összes dúr és moll skálát a kétoktávos rendszerben, 7 képletben. 

 

 

HARSONA 

 

A képzés legeredményesebb módjának az tekinthető, ha a tanuló 9-10 éves korában tenoron 

vagy baritonon kezdi a mélyrézfúvós hangszerek tanulását, és csak a tanulmányok 3. évében, 

11-12 éves korban tér át a harsona tanulására, amennyiben fizikuma, muzikalitása erre alkal-

massá teszi. A tenoron vagy baritonon megszerzett készségek birtokában kétéves harsonaok-

tatás elegendő a zeneművészeti szakközépiskolai felvételi követelmény eléréséhez. 

 

A harsonatanítás szakirányú feladatai: 

 

Ismertesse meg a tanulókkal  

 (életkoruknak megfelelő szinten) a harsona lehetőségeit, irodalmát; hangszerük történetét, 

akusztikai sajátosságait, a harsonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

 a rokon hangszereket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 megfelelő légzéstechnikát, helyes befúvásmódot, test-, száj-, hangszer- és kéztartást, toló-

kezelést és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező harsonahangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 megfelelő tempójú repetíciót, 

 laza, egyenletes kartechnikát,  

 pontosan összehangolt nyelv- és karmozgást.  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 tartott hangokat állandó és változó dinamikával, az intonáció lehetőség szerinti megtartá-

sával, 

 hangsorokat, fokozatosan táguló hangterjedelemben, különböző figurációkkal, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 
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 a helyes légzés kialakítására, gyakorlására, fejlesztésére intenzív légzésfejlesztési gyakor-

latokkal, 

 a helyes szájtartás kialakítására, a szájizomzat fejlesztésére a mindennapi gyakorlatok se-

gítségével: 

 fúvóka és hangszer nélkül csupán ajakkal, 

 csak fúvókával, 

 hangszerrel, 

 mindezek ellenőrzése fúvóka karikával, 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszer karbantartására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló 

 a zenei anyagot életkorának, egyéni képességeinek és készségeinek megfelelő hangszer-

kezeléssel, kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, kifejezően szólaltassa meg, 

 rendelkezzék a játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges koncentrálóképesség-

gel, 

 legyen tisztában a hangszerkezelés alapvető tudnivalóival, alkalmazza tudatosan a helyes 

légzéstechnikát, befúvásmódot, 

 sajátítsa el az ajak és a kéz összehangolt munkáját; harsonánál a helyes tolókezelést, 

 legyen képes a hangok biztonságos megszólaltatására az előírt hangterjedelemben, 

 tudjon dinamikailag árnyalt, kulturált, kifejező hangot képezni, 

 alkalmazza játékában a hangindítás, elválasztás és hangbefejezés különböző módjait,  

 törekedjék játékában a tiszta intonációra, 

 rendelkezzék az alapfokon játszott zenei anyag megszólaltatásához szükséges techniká-

val, 

 tudjon önállóan hangolni, 

 ismerje a hangszer karbantartásának alapvető feladatait, és végezze ezeket önállóan, 

 ismerje a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, 

zenei műszavakat és ezek jelentését, 
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 a tanár útmutatásai alapján legyen képes a különböző zenei kifejezőeszközök alkalmazá-

sára (artikuláció, agogika, díszítés, lassítás, hangsúlyozás stb.), 

 a tanár útmutatásai alapján legyen képes az új darabok egyszerűbb dallami díszítésére, 

 ismerje a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 ismerje a használt hangszer történetét, rokon hangszereit, 

 ismerje az adott hangszer szerepét különböző zenei korszakokban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 egy szabadon választott skála és hármashangzat-felbontás két oktávon keresztül, E-b1 

hangterjedelemben, 

 két, lehetőleg különböző jellegű gyakorlat (minimális szint: Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Har-

sonaiskola II/300., 352.), 

 egy előadási darab zongorakísérettel, kotta nélkül (minimum Pergolesi: Aria című mű ne-

hézségi szintjén). 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A légzés, levegővezetés terén tanultak elmélyítése, következetes alkalmazása, az előforduló 

hibák korrigálása.  

A hangterjedelem további bővítése, fokozott figyelemmel a szép hangra és a tiszta intonáci-

óra. 

A kamarazenélés és a zenekari játék előtérbe helyezése. 

A tanuló ismerjen és tudjon gyakorlatban alkalmazni különböző 

 díszítéseket, 

 trillákat, 

 előkéket, tripla- és duplanyelves megoldásokat. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

 hangszere múltját, irodalmát, 

 a kiművelt hangszeres technika alapjait. 

Legyen képes 

 minden regiszterben kiművelt harsonahang megszólaltatására, 
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 biztonságos, pontos, hibátlan hangindításra, 

 pontos kézmunkával végrehajtott legato-technikára, 

 dupla- és triplanyelv alkalmazására, 

 vibratóra és trillákra. 

 

 

TUBA 

 

A tubatanítás szakirányú feladatai: 

 

 a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodó módszerek kialakítása – kiemelt fi-

gyelmet fordítva az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek kihasználá-

sára, 

 a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás beállítása, kialakítása, 

 a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexek, motivációs bázis, a naponkénti gya-

korlás szükségletének kialakítása, 

 a hangszeres játék megvalósításában résztvevő izmok lazaságának, terhelhetőségének tar-

tósabb igénybevétel teljesítéséhez szükséges készségek kialakítása, 

 a zenei elképzelések fejlesztése, a zenei előrelátás, a folyamatos kottaolvasás kialakítása, 

 a zenei hallás átfogó fejlesztése, 

 zenei memória fejlesztése, gyakorlati alkalmazásához szükséges jártasságok kialakítása, 

 az egyéni hangszeres tanórákra, kamarazenei, zenekari foglalkozásokra történő önálló fel-

készülés képességének kialakítása. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a tuba történetét, 

 a tuba a mélyrézfúvósok családjában és különféle együttesekben betöltött szerepét, szak-

mai lehetőségeit, 

 a hangszer irodalmát, 

 a tananyagon keresztül a főbb zenei stílusokat, 

 a tuba hazai és külföldi művészeinek, munkásságát. 

Tudatosítsa 

 a helyesen beállított légzéstechnika állandó ellenőrzésének fontosságát, 

 a helyes szájtartás – mint a jó „ansatz”, befúvási mód – kialakulása alapfeltételének fon-

tosságát, 

 a mindennapi gyakorlás – didaktikai és fiziológiai szempontok szerinti – szükségességét, 

 a könnyed, felszabadult hangszeres játékmód kialakításának fontosságát. 
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Fejlessze a tanuló 

 hallását, belső hallását, intonációs képességét, 

 hangszertechnikai tudását, 

 megformáló- és előadói képességét. 

Tegye képessé a tanulókat 

 a gyakorlás során felmerülő hibák önálló kijavítására, 

 a beállított alapfunkciók önellenőrzésére, 

 a tiszta intonációra, 

 folyamatos hangszerjátékra, árnyalt stílusos előadásra, 

 a pontos kottaolvasásra, a ritmus, valamint a zenei kifejezések előadásmódjára, illetve a 

tempóra vonatkozó utasításainak megvalósítására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló 

 a helyes szájtartást, légzéstechnikát, befúvást, hangszertartást, a könnyed hangszeres já-

tékmódot, 

 a rokon rézfúvós hangszereket, 

 a tuba felépítését, alkalmazási területeit, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Legyen képes a tanuló 

 ideális tubahang kialakítására, megszólaltatására, 

 különböző játékmódok megvalósítására, 

 a zenei mondanivaló megformálására (legato, staccato stb.), 

 az ajak és a kéz összehangolt munkájának kialakítására, 

 a helyes befúvás és légzéstechnika alkalmazására, 

 a zenei gyakorlatok, előadási darabok pontos, kottahű előadására, 

 az előadási darabok kotta nélküli játszására, 

 a gyakorlás során előforduló hibák felismerésére, azok önálló kijavítására, 

 a hangszer építéséből fakadó intonációs problémák korrigálására, 

 a hangszer önálló behangolására, 

 a hangszer szakszerű karbantartására. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 egy dúr vagy moll skála (a tanuló meglévő hangterjedelméhez igazítva), 

 két különböző karakterű etűd a végzett anyagból, 

 két különböző karakterű előadási darab zongorakísérettel. 

A skálát és az előadási darabot kotta nélkül kell játszani. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje meg a tanuló  

 a tuba és a rézfúvós hangszerek rokon vonásait (fogások, részhangok, befúvási mód, fú-

vástechnika stb.), 

 a tuba irodalmát, 

 a zeneirodalom híres tubaszólóit. 

Legyen képes a tanuló  

 a technikailag és művészileg igényesebb előadási darabok, kamarazenei és zenekari mű-

vek interpretálására, 

 a skálaformációkat élénk tempóban, kiegyenlítetten, különböző dinamikai árnyalatokkal 

7 #, 7 b előjegyzésig játszani dúrban és mollban egyaránt, 

 az általa képzett hangszerhang szépségét, teltségét, plasztikusságát folyamatosan fejlesz-

teni, 

 a megtanult előadási darabok közönség előtti színvonalas bemutatására, 

 tiszta intonációra, tiszta hangszeres játékra, 

 az önálló munkára. 

Tudja alkalmazni a tanuló 

 a hangszerhang képzésének fizikai sajátosságait, 

 a különböző zenei utasításokat az előadás módjára, tempójára, dinamikájára vonatkozóan. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 természetes, oldott hangszerkezelésre, 

 helyes test- és hangszertartásra, 

 a tudatos légzéstechnika alkalmazására. 

Tudjon kontra F és f1 között 
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 kiegyenlítetten, 

 különböző dinamikai árnyalatokkal, 

 tiszta intonációval, 

 megfelelő nyelvtechnikával játszani. 

 

 

ÜTŐ 

 

Az ütőhangszer-tanítás szakirányú feladatai 

 

Az ütőhangszerek sokszínűségéből és zeneirodalmi sajátosságaiból eredően a kamarazenélés 

lehetőségeinek megteremtése a hangszertanulás kezdetén. 

A társas muzsikálás elősegítése. 

Az egymáshoz való alkalmazkodásra és egymásra figyelésre nevelés. 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 az ütőhangszercsalád leggyakrabban használatos tagjait, 

 a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, 

 a helyes ütéstechnikákat. 

Fordítson figyelmet 

 a különböző hangszerek speciális technikai elemeinek alkalmazására, 

 a precíz, pontos ritmikai megoldásokra, külön figyelemmel a legáltalánosabb ütőhangsze-

res elemekre, 

 az eltérő kézrendi megoldásokra, 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására. 

Végeztessen az egyes zenei kíséret-formákhoz szükséges improvizációs gyakorlatokat. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangszereken elvégzendő kisebb igazításokra, az üstdob hangolá-

sára. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló 

 az alapfokú művészetoktatási intézményben használatos ütőhangszereket, ezek magyar és 

leggyakrabban használt idegen nyelvű elnevezéseit, 
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 a különböző ütőhangszerek megszólaltatásának módját, a helyes ütéstechnikákat, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Legyen képes a tanuló 

 kottahű játékra és lapról olvasásra folyamatos, mérsékelt tempóban, 

 árnyalt dinamikák alkalmazására, a hangszínbeli különbségek felismerésére és megvaló-

sítására, 

 a speciális technikai elemek alkalmazására a különböző hangszereken (tremolo, előkék, 

egyszerű függetlenítés), 

 hosszabb zenei gondolatok összefogására, a művek értelmes, tagolt előadására, 

 az üstdob önálló hangolására, 

 a különböző ütőhangszerek eltérő kézrendi problémáinak megoldására, 

 rugalmas beilleszkedésre kamarazenei együttesbe, 

 céltudatos, módszeres gyakorlásra. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló 

 a legfontosabb ütőhangszerek múltját, származását, fejlődését, 

 az ütőhangszerek irodalmát. 

Legyen képes a tanuló 

 szép és kifejező hang képzésére a különféle ütőhangszereken, 

 nagyobb lélegzetű, összetett feladatot tartalmazó etűdök és előadási darabok megszólalta-

tására, 

 sűrű, egyenletes, árnyalt dinamikájú tremolo alkalmazására a különböző hangszereken, 

 zeneileg és technikailag tudatos, módszeres gyakorlásra, a művek önálló megtanulására, 

 értelmes, tagolt, kifejező előadásmódra. 

Rendelkezzék a tanuló 

 megfelelő technikai felkészültséggel, előadói és formálókészséggel, 

 egyszerű improvizációhoz szükséges képzelőerővel, 

 biztos zenei memóriával és koncentrálóképességgel, 

 kamarazenéléshez és zenekari játékhoz szükséges lapról olvasási készséggel, 

 megfelelő gyakorlási módszerekkel, amelyekkel a megfelelő technikai készenlét gyorsan 

elérhető, 
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 tudásszintjének megfelelő önállósággal a játszandó művek kiválasztásánál. 

 

 

 

G ITÁR 

 

A gitártanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal (életkoruknak megfelelő szinten) 

 a gitár felépítését, akusztikai sajátosságait, hangolását, a hangszer lehetőségeit, 

 a gitár irodalmát, történetét, a gitárirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművé-

szeit, 

 a gitáron megszólaltatható főbb zenei stílusok előadási sajátosságait, 

 a leggyakrabban előforduló akkordokat és akkordfűzéseket. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 helyes test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gitárhangot, 

 differenciált pengetést és helyes fogástechnikát, 

 laza, egyenletes kar- és ujjtechnikát,  

 a két kéz pontosan összehangolt mozgását. 

Tanítsa meg 

 a játszott művek karakterének, tempó és dinamikai jellegzetességeinek kifejezését, 

 a legato játékot, 

 a staccato, portato, tenuto játékmód alkalmazásával az artikuláció megvalósítását, 

 a gitárjáték alapvető technikai elemeit (fekvésváltás, barré, kötések, apoyando, tirando, 

arpeggio, törtakkordok), 

 a tompítás különféle lehetőségeit. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 hangsorokat különböző figurációkkal, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat. 

Ösztönözze a tanulókat a helyes hangszertechnika folyamatos gondozásával szép gitárhang-

szín elsajátítására. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a precíz hangszerhangolásra, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 
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 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Alakítsa ki a lapról játék technikáját, mindig az előző év nehézségi szintjén gyakoroltatva. 

Tanítsa meg a tanulókat a legszükségesebb karbantartási feladatok elvégzésére. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló rendelkezzék a gitárjátékhoz szükséges koncentrálóképességgel. 

Alkalmazza a tanulmányai során elsajátított zenei és technikai ismereteket. Különböző stílusú 

darabok önálló feldolgozásával és memorizálásával artikulált, dinamikailag árnyalt hangszer-

játékot valósítson meg.  

Ismerje 

 a gitár hangjait, tudja hangszerét behangolni, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Ismerje és készségszinten alkalmazza a gitárjáték alapvető technikai elemeit: 

 a fekvésjátékot, fekvésváltást, 

 a kis és nagy barré-t, 

 a kötéseket (ráütés, elpengetés), 

 a dallamjátékot apoyando és tirando pengetéssel, 

 az akkordfelbontás (arpeggio) különböző formáit, 

 a törtakkord megszólaltatását, 

 a nem kívánt hangösszecsengések tompítását (jobb és bal kézben egyaránt). 

Legyen képes különböző játékmódok megvalósítására: 

 dallam akkordkísérettel (pl. Neusiedler-darabok), 

 harmóniafelbontásos játék (pl. Carcassi, Diabelli, Giuliani), 

 egyszerű többszólamú darabokban szólamvezetés, dallamkiemelés (pl. Losy, Campion, 

Robert de Visée). 

Rendelkezzék az egyszerű kortárs darabok (pl. Borsody, Brouwer) eljátszásához szükséges 

zenei alapismeretekkel és technikai készségekkel. 

Repertoárjának egy részét tudja kotta nélkül játszani. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 
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A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 G-dúr, C-dúr skála 2 oktávon, háromoktávos E-dúr skála, transzponálva, repetíciós pen-

getéssel is, kromatikus skálák, arpeggio-gyakorlatok, 

 2 etűd (pl. Carcassi: Etűdök op. 60), 

 1 vagy 2 reneszánsz vagy barokk mű, 

 XX. századi művek (pl. Bartók – Szendrey). 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Rendelkezzék a tanuló ismeretekkel 

 a fontosabb korok és stílusok gitáron megszólaló darabjainak jellemző vonásairól, 

 a különféle hangeffektusokról és azok használatáról (rasgueado, üveghang, étouffé, dobo-

lás), 

 a gitárdarabok szerzőinek és előadóművészeinek munkásságáról, 

 a hangszer múltjáról, hagyományairól. 

Legyen képes az életkorának és képességeinek megfelelő zene még árnyaltabb, kifejezőbb 

előadására, mely kiterjed a kötetlenebb előadású romantikus és impresszionista művekre is. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje a különböző hangeffektusokat és azok használatának módját. 

Legyen képes 

 a darabok hibátlan megszólaltatására, 

 a szólamvezetések pontos megvalósítására, 

 természetes, oldott hangszerkezelésre, 

 az egész fogólapot uralni, 

 tiszta, könnyed fekvésváltásra, 

 a vibrato alkalmazására, 

 a fontosabb zenei karakterek megjelenítésére, 

 a tiszta játék érdekében történő hangtompítások végrehajtására, 

 értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadásra. 

Rendelkezzék 

 kimunkált előadói és technikai képességekkel, 

 biztos memóriakészséggel,  
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 koncentrálóképességgel, 

 hangszere rendeltetésszerű használatához és karbantartásához szükséges alapvető ismere-

tekkel. 

 

 

 

 

ZONGORA 

 

A zongoratanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika, 

pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, 

 a hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit, 

 a hangszer kialakulásának vázlatos történetét. 

Alakítson ki 

 a testarányoknak megfelelő elhelyezkedéssel természetes hangszerkezelést, 

 megfelelő kéztartást, 

 független játszóapparátust (ujjak, kar), a kezek önállóságával, 

 rugalmas, laza ízületeket (váll, könyök, csukló, ujjtő), 

 az adottságok alapján kiegyenlített zongoratechnikát (sima pozícióváltást, a kezek ügyes 

alá- és fölétevését), 

 differenciált billentést, ujjvégérzetet. 

Tegye képessé a tanulókat arra, hogy 

 tudjon a billentyűzet teljes terjedelmében tájékozódni és azon játszani, 

 tudja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, 

tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat (legato, staccato, tenuto, leggiero, portato, 

non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

 tudja a zongorapedálokat megfelelően használni (prolongációs, bal – tompító, jobb), 

 a mű mondanivalójának megfelelően tudja kifejező hangon, hangszínben hangerőben, 

gazdagon megszólaltatni a hangszert, a zenei karaktereket megvalósítani, 

 a zongoradarabokat stílus- és kottahűen játszani. 

Fejlessze a tanuló 

 muzikalitását a hajlékony, dinamikában árnyalt dallamformálással, a dallam és kíséret vi-

szonyának igényes kimunkálásával, billentéskultúrával, 
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 zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, a polifon és funkciós hallást, 

 metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartását, 

 kottaolvasási készségét, lapról játékát, memóriáját, 

 hangszerkezelését, technikáját az ügyesítők, az ujjgyakorlatok, etűdök, skálák alkalmazá-

sával. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 hangszere alapvető sajátosságait, működési elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, 

húrozat, hangolás, rezonáns szekrény), 

 a zongorairodalom legjelentősebb alkotóit és alkotásait, 

 a tanulandó zenemű formáját és vázlatos harmóniai szerkezetét, 

 a kottában előforduló jeleket és zenei műszavakat, különös tekintettel a hangszerre vonat-

kozó speciális utasításokra (pl. una corda, prol. ped.), 

 a kortárs zenei notáció alapvető jelzéseit, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Legyen képes 

 természetes hangszerkezelésre és az ehhez szükséges gyakorlatok elvégzésére, 

 egyenletes és helyes tempóban, pontos ritmusban zongorázni, 

 zenei és technikai szempontból tudatos, önálló gyakorlásra, 

 a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármas-

hangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, 

tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

 a játszandó zongoraművek értelmes tagolására, 

 a zenei karakterek megvalósítására, 

 a zongorapedálok használatára (elő-, után- és együttnyomás), 

 életkorának és képességeinek megfelelően a zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dina-

mikailag változatos és kifejező előadására, 

 az együttzenélésre (négykezes, hatkezes, kétzongorás darab, zongorakíséret). 

Rendelkezzék 

 biztonságos kotta- és lapról olvasási készséggel, 

 adottságainak megfelelő zenei memóriával, 

 képességei alapján kiművelt zenei hallással. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 2 fúgaszerkesztésű J. S. Bach-mű (invenciók, kis prelúdiumok, fughetták stb.), 

 1 teljes klasszikus szonáta, 

 1 virtuóz etűd, 

 2 különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik XX. századi magyar mű legyen. 

A teljes anyagot kotta nélkül kell előadni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 hangszere múltját, irodalmát és a jelentősebb külföldi és hazai előadóművészeket (pl. Sz. 

Richter, Rubinstein, Fischer Annie, Cziffra György…), 

 a kottában előforduló jelek és zenei műszavak pontos jelentését, különös tekintettel a zon-

gorára vonatkozó speciális utasításokra. 

Legyen képes 

 technikai és zenei szempontból tudatos, önálló munkára, 

 a zongorajáték során előforduló különböző játékmódokat, játékformákat (skála, hármas-

hangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), billentésfajtákat (legato, staccato, 

tenuto, leggiero, portato, non legato) a zenei anyaghoz alkalmazni, 

 saját kézalkatának megfelelő ujjrendek készítésére, 

 a zongorapedálok tudatos használatára, 

 a zongoraművek formálására és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

 olyan zenei műveltséggel, amely képessé teszi az értékes zene befogadására, 

 az együttzenélés igényével. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 A zongorázandó anyag kottahű, stílusos, dinamikailag változatos és kifejező előadására, 

 skálákat, gyakorlatokat minden hangnemben játszani, 

 a különböző játékformákat, játékmódokat a zenei anyagnak megfelelően alkalmazni, 

 a zenei karakterek és a hozzájuk kapcsolódó billentésmódok megjelenítésére, 

 dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 
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 a zongorapedálok tudatos és változatos használatára. 

Rendelkezzék 

 megfelelő hangszeres ügyességgel, virtuozitással, 

 biztos memóriával, koncentrálóképességgel, 

 megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

A „B” tagozatos tanuló rendelkezzék olyan szintű zongoratudással, hogy zenei képességei 

alapján – adott esetben – legyen alkalmas szakirányú tanulmányok elkezdésére.  

 

 

ORGONA 

 

Az orgonatanítás szakirányú feladatai 

 

A tanuló a zenei anyagot életkora, évfolyama és egyéni képességei, illetve készségei szintjé-

nek megfelelően kotta- és stílushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit 

érzékeltetve, kifejezően szólaltassa meg. 

E cél elérése érdekében szükséges 

 a kottaolvasás és a lapról játék fejlesztése, 

 a két kéz önállóságának fejlesztése, amely biztosítéka a jobb és bal kéz összjátékának, s 

ez az alapja a manuál-pedál összjátéknak is, 

 a polifon (barokk) zenében a tiszta szólamvezetés, a logikus frazeálás és artikulálás, az 

agogika és a díszítések alkalmazása, 

 a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságainak megérzése és megvalósítása, 

 a redőny stílusos használatának elsajátítása, 

 a tanuló saját alkatának is megfelelő logikus ujj- és lábrend készítésének elsajátítása. 

A szaktanár ismertesse a tanulókkal 

 az orgona történetét, a más hangszercsaládokkal meglévő rokon vonásokat, 

 a hangszer felépítését és működési elvét (a különböző építéstechnikákra tekintettel), 

 az orgona akusztikai sajátosságait, az alapvető regisztereket, 

 az orgonairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. 

Alakítson ki  

 könnyed hangszerkezelést, 

 helyes test-, kar-, kéz- és lábtartást, 

 sokszínű, kidolgozott játékmód-kultúrát, 

 laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 
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 könnyed manuálváltást, a különböző manuálok egy időben történő használatának termé-

szetességét, 

 a különböző testrészek összehangolt munkáját. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 dúr és moll skálákat külön kézzel, két kézzel valamint pedálon, párhuzamosan és ellen-

mozgásban, különböző tempókban és billentésmódokkal, oktáv, terc, szext és decima tá-

volságokban, 

 hármas- és négyeshangzatokat akkordfogásban, különböző felbontásokban, futamokban a 

skálákhoz hasonló módokon, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujjgyakorlatokat, 

 technikai gyakorlatokat, etűdöket. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására,  

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Fejlessze a tanuló 

 zenei hallását, a tiszta intonációt, a melodikus, polifon és funkciós hallást, 

 metrum- és ritmusérzékét, az egyenletes tempótartást, 

 hangszerkezelését, technikáját, a kezek és lábak függetlenségét az ügyesítők, az ujjgya-

korlatok, etűdök, skálák alkalmazásával, 

 muzikalitását a hajlékony dallamformálással, a dallam és kíséret viszonyának igényes ki-

munkálásával. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 hangszere múltját, történetét, 

 a különböző zenei stílusok jellemző vonásait, 

 a díszítések különböző fajtáit, 

 a regisztrálás alapvető szabályait, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 
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 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Legyen képes 

 az adott mű helyes metrikai és ritmikai megoldására, 

 a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a díszíté-

sek alkalmazására, 

 könnyebb művek lapról olvasására. 

Rendelkezzék 

 a művek megvalósítását lehetővé tevő technikával, 

 koncentrálóképességgel, 

 megfelelő gyakorlási módszerrel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

orgonán: 

 1 Bach-korálelőjáték, 

 1 Bach- prelúdium és fúga (a Nyolc kis prelúdium és fúga sorozatból), 

 1 könnyebb, más stílusú mű; 

zongorán: 

 1 Bach-mű (nehezebb kis prelúdium, két- vagy háromszólamú invenció), 

 1 klasszikus szonátatétel, 

 1 romantikus mű, 

 1 XX. századi magyar mű, 

 2 etűd (az egyik lehetőleg a bal kézben mozgó szólammal). 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje hangszere irodalmát, a jelentősebb alkotó- és előadóművészek munkásságát. 

Legyen képes 

 a különböző korok műveit biztos technikával, stílushűen megszólaltatni és zenei élményt 

nyújtani, 

 a romantikus stílus értelmi és kifejezésbeli sajátosságait megérezni és megvalósítani, 

 a művek karakterének megfelelően regisztrálni, valamint a saját alkatának megfelelő ujj- 

és lábrendeket önállóan készíteni, 

 új műveket önállóan megtanulni, repertoárját bővíteni. 
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Rendelkezzék 

 a művek művészi előadásához szükséges képzelőerővel, előadói és formálókészséggel, 

 fejlett hallási kontrollal, 

 a hangszeréhez kapcsolódó stílus- és anyagismerettel, megfelelő repertoárral. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

 a díszítések különböző fajtáit, és azok kivitelezésének eltérő nemzeti hagyományait, 

 a regisztrálás részletes szabályait. 

Legyen képes 

 az adott mű helyes metrikai, ritmikai és regisztrálási megoldására, 

 a barokk zenében tiszta szólamvezetésre, értelmes frazeálásra és artikulációra, a díszíté-

sek precíz alkalmazására. 

Rendelkezzék 

 a nehezebb művek megvalósítását lehetővé tevő technikával, 

 koncentrálóképességgel, 

 jó lapról olvasási készséggel, 

 harmonizálási és improvizációs készséggel. 

HEGEDŰ 

 

A hegedűtanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

 a hegedű akusztikai sajátosságait, 

 a hangszer hangolását, 

 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

 a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

 a hegedűirodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

 a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 megfelelő vonóvezetést, balkéz-technikát, 

 helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 
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 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező hegedűhangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

 a kezek pontosan összehangolt mozgását.  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlato-

kat. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a különböző vonásnemek elsajátítására, 

 a pizzicato-technikára, a pergő-technikára, 

 az üveghangok megszólaltatására, 

 a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések alkalmazására, 

 a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

 a fontosabb tempó- és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

 a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a lábtól való távolságának összefüggése), 

 a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 
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 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Legyen képes 

 a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stí-

lushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

 ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott, könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempó-

ban lapról eljátszani, 

 szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

 technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

 tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intoná-

cióra, 

 az alapvonások, valamint a dallamnak, a ritmusnak, a dinamikának megfelelő vonóbeosz-

tás alkalmazására, 

 szép hangon való, karakteres előadásra, 

 a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására.  

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 háromoktávos skála, akkordfelbontásokkal, 

 2 szabadon választott etűd, 

 1 versenymű saroktétele, 

 1 barokk szonáta lassú és gyors tétele, vagy 1 lassú és 1 élénk tempójú előadási darab. 

A választott etűdök tartalmazzanak egymástól eltérő technikai feladatokat. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló legyen képes 

 szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani, 

 gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, gyors tempójú, technikailag nehe-

zebb művek eljátszására, 

 a stílusnak és karakternek megfelelő vonásnemek, a célszerű ujjrendek megválasztására, 

 igényes intonációra, az előforduló dinamikai fokozatok természetes hangképzéssel való 

megszólaltatására, 
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 előadási darabokat, kamaraműveket, zenekari szólamokat önállóan is megtanulni.  

Bővítse repertoárját. 

Lapról játéka olyan fokú legyen, hogy képes legyen beilleszkedni a társas muzsikálásba. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 természetes, oldott hangszerkezelésre, 

 az egész fogólapot uralni, 

 a tiszta intonáció érdekében érzékeny billentésre, folyamatos, könnyed fekvésváltásra, 

 a különböző skálákat 3 – esetleg 4 – oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, rit-

mikusan, élénk tempóban játszani, 

 differenciált vibrato alkalmazására, 

 a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

 az alapvonások – legato, détaché, martelé, spiccato, staccato – alkalmazására, 

 dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

 igényes, fejlett hallással, kontrollálóképességgel, 

 biztos memóriakészséggel, 

 koncentrálóképességgel, 

 megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

 

BRÁCSA 

 

A brácsatanítás szakirányú feladatai  

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

 a brácsa akusztikai sajátosságait, 

 a hangszer hangolását, 

 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

 a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

 a brácsairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 
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 a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést 

 megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

 helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező brácsahangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

 a kezek pontosan összehangolt mozgását.  

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi hú-

ron és fekvésben, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlato-

kat. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a különböző vonásnemek elsajátítására, 

 a pizzicato-technikára, 

 az üveghangok megszólaltatására, 

 a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

 a hangköz és akkordjáték sajátosságaira, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a brácsa- és violinkulcsok folyamatos olvasásának kialakítására, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

 a fontosabb tempó és karakterjelzéseket, valamint a dinamikára vonatkozó jeleket, 

 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

 a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 



 

593 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 

 a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, születési dátumát, a korszakot, amelyben 

élt és alkotott, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni azokat, 

 a tanulandó darab vagy mű formáját. 

Legyen képes 

 a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stí-

lushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

 ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempó-

ban lapról eljátszani, 

 szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni, 

 technikai eszközeit a stílusos és kifejező játék szolgálatába állítani, 

 tájékozódni, szabad fekvésváltással közlekedni a fogólapon, törekedve az igényes intoná-

cióra, 

 az alapvonások, valamint a dallamnak, ritmusnak, dinamikának megfelelő vonóbeosztás 

alkalmazására, 

 szép hangon való, karakteres előadásra, 

 a megismert mozgások, izomérzetek felidézésére, tudatos alkalmazására.  

Kottaolvasási készsége legyen olyan szintű, hogy belső elképzelés vezesse játékát. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásá-

val: 

 2 különböző jellegű gyakorlat, 

 1 versenymű saroktétele, 

 1 lassú és 1 gyors tétel egy barokk szonátából. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje a tanuló és tudja alkalmazni a virtuózabb vonásfajtákat. 
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Legyen képes a tanuló 

 a zenei kifejezés szolgálatába állítva a játék folyamata alatt is tudatosan irányítani, szabá-

lyozni hangszeres műveleteit, 

 kettősfogás-meneteket kötött formában és külön vonással, détachéval is megoldani, 

 egyenletes futamokat megszólaltatni, 

 mindenkor kifejező és dinamikailag gazdagon árnyalt hangképzéssel játszani, 

 egyéni adottságai szintjén olyan művészi szándékú kifejezésmódra, amely összefüggő 

egységben tükrözi zenei tudása és képzelőereje fejlettségét, hangszeres felkészültségét, 

valamint előadókészségének érettségét. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 természetes, oldott hangszerkezelésre, 

 a különböző hangsorokat 3 oktávon keresztül akkordfelbontásokkal, tisztán, ritmikusan, 

élénk tempóban játszani, 

 különböző módon vibrálni, 

 a jobb és bal kéz játékának összehangolására, 

 a legfontosabb zenei alapkarakterek megjelenítésére és a hozzájuk kapcsolódó alapvoná-

sok alkalmazására, 

 dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre. 

Rendelkezzék 

 képzett hallással, 

 biztos memóriával, 

 koncentrálóképességgel,  

 megfelelő lapról olvasási készséggel. 

 

 

GORDONKA 

 

A gordonkatanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

 a gordonka akusztikai sajátosságait, 

 a hangszer hangolását, 

 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 
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 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

 a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

 a gordonkairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

 a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 

 megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

 helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező gordonkahangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

 a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 hangsorokat és hangzatokat különböző figurációkkal és szólamszámmal valamennyi hú-

ron és fekvésben, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlato-

kat. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a különböző vonásnemek elsajátítására, 

 a pizzicato-technikára, 

 az üveghangok megszólaltatására, 

 a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

 a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 
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 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat, 

 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

 a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

 az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 

 a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

 a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stí-

lushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

 ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempó-

ban lapról eljátszani, 

 szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 dúr és moll skálák, hármashangzatok 3 oktávon keresztül, 3 #, 3 b előjegyzésig, tercek és 

szextek, az alsó fekvésekben kettes kötéssel is, 

 négy etűd (pl. Dotzauer: Etűdök II.), 

 egy preklasszikus szonáta lassú és gyors tétele, 

 egy előadási darab. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Tudjon a tanuló szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen képes gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, virtuózabb darabok elját-

szására. 
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A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes tisztán 

 4 oktáv terjedelemben gyors tempóban egyenletesen skálázni, 

 hármashangzatokat, terceket és szexteket játszani, 

 p és f dinamikában kantilénaíveket megszólaltatni. 

Tudjon 

 a magasabb fekvésekben is tartalmas hangot képezni, 

 kifejezően, minden ujjal vibrálni. 

Legyen képes 

 gördülékeny fekvésváltások végrehajtására, 

 mérsékelten gyors tempóban egyenletes pergő-játékra, 

 zenei agogikák helyes kivitelezésére, 

 a jobb és bal kéz könnyed mozgásainak összehangolására, 

 a dinamikai árnyalatok megvalósítására, 

 a zenei alapkarakterek (dolce, espressivo, risoluto, grazioso) megjelenítésére. 

Ismerje 

 az abszolút intonáció fogalmát szemben a temperálttal, 

 a különböző vonásnemeket és azok kombinációit. 

 

 

NAGYBŐGŐ 

 

A nagybőgőtanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

 a hangszer lehetőségeit, irodalmát, történetét, 

 a nagybőgő akusztikai sajátosságait, 

 a hangszer hangolását (külön tekintettel a 4-, illetve az 5-húros nagybőgőkre), 

 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, 

 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit, 

 a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez tartozó vonókezelést, 

 a nagybőgő-irodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit, 

 a vonós hangszercsalád többi tagját. 

Alakítson ki könnyed hangszerkezelést: 
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 megfelelő vonóvezetést, bal kéz-technikát, 

 helyes, test-, hangszer- és kéztartást és tudatosítsa ezeket, 

 dinamikailag árnyalt, telt, színes, kifejező nagybőgőhangot, 

 differenciált hangindítást és hanglezárást, 

 laza, egyenletes ujj- és kartechnikát, 

 a kezek pontosan összehangolt mozgását. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 hangsorokat és hangzatokat különböző vonásnemekkel valamennyi húron és fekvésben, 

 a felmerülő technikai problémáknak megfelelő mozdulatsorokat, ujj- és vonógyakorlato-

kat. 

Fordítson figyelmet 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a különböző vonásnemek elsajátítására, 

 a pizzicato-technikára, 

 az üveghangok megszólaltatására, 

 a megfelelő ujjrendek készítésére és a fekvések beosztására, 

 a hangköz- és akkordjáték sajátosságaira, 

 a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

 a basszus-, tenor- és violinkulcs folyamatos olvasásának kialakítására, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a hangolási és a legalapvetőbb hangszerkarbantartási feladatokra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

 a hangszer és a vonó felépítését, részeit, hangszerének gondozását és megóvását, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat, 

 a bal kéz játékára és a vonó kezelésére vonatkozó jelzéseket, 

 a hangsorok előjegyzését és ujjrendjét, 

 az egyes húrok és az egyes fekvések hangkészletét, 
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 a tanult fekvéseket, 

 a hangképzés főbb fiziológiai törvényszerűségeit (a vonás iránya, a vonó sebességének, 

nyomásának és a hídtól való távolságának összefüggése), 

 a gyakran előforduló ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

 a zenei alapkarakterekhez (dolce, grazioso, espressivo, risoluto) tartozó vonókezelést. 

Legyen képes 

 a hangszert és a vonót helyesen tartani, 

 tisztán és pontosan játszani, helyesen fekvést váltani, 

 szép hangon, különféle vonásokkal skálázni, 

 különféle stílusú és tempójú darabokat eljátszani, 

 a zenei anyagot életkora és egyéni képességei, illetve készsége szintjén kotta- és stí-

lushűen, értelmesen tagolva, a zene folyamatát és összefüggéseit érzékeltetve, kifejezően 

megszólaltatni, 

 ujjrenddel és vonásjelzéssel gondosan ellátott könnyebb zenei anyagot mérsékelt tempó-

ban lapról eljátszani, 

 szokatlan nehézséget nem támasztó könnyebb művet ujjrenddel és vonásjelzéssel ellátni. 

Tudjon kottát olvasni basszus-, tenor- és violinkulcsban. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

Tudja a tanuló a skálákat hüvelykujjfekvésig bezárólag különféle vonásokkal játszani. 

Legyen képes 

 megfelelően vonót vezetni és váltani, 

 helyesen fekvést váltani, 

 többféle artikulációt alkalmazni, 

 sokféle dinamikával nagybőgőzni, 

 egyszerűbb zenekari szólamrészleteket eljátszani. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 skála 2 oktávon, 

 2 szabadon választott etűd, 

 3 zongorakíséretes darab. 

A választott gyakorlatok egymástól eltérő technikai feladatokat tartalmazzanak, a darabok kü-

lönböző stílusúak legyenek. Az utóbbiakat kotta nélkül kell előadni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 
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Ismerje a tanuló a VII. alapfekvés mellett a hüvelykujjfekvéseket. 

Tudjon szép hangon, kifejezően koncertet, szonátákat, előadási darabokat eljátszani. 

Legyen hasznos tagja zenekarnak, vagy kamarazenei együttesnek. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló legyen képes 

 tisztán és pontosan játszani, 

 az alapvonások sokrétű alkalmazására, 

 dinamikailag árnyalt és kifejező hangképzésre, 

 természetes, oldott hangszerkezelésre, 

 folyamatosan, szép hangon vibrálni, 

 a jobb és bal kéz játszómechanizmusának összehangolására, 

 gazdagabb hangszínek és karakterek megvalósítására, 

 virtuóz darabok eljátszására. 

Rendelkezzék 

 igényes és fejlett hallással, 

 precíz ritmusérzékkel, 

 koncentrálóképességgel, 

 biztos memóriával, jó lapról olvasási készséggel. 

Ismerje a nagybőgő múltját, irodalmát. 

Legyen hasznos tagja zenekarnak, vagy kamarazenei együttesnek. 

 

 

2. VOKÁLIS TANSZAK 

 

MAGÁNÉNEK 

 

A magánének-tanítás legfőbb sajátossága, hogy a technikai, zenei képzés mellett alapfeladata 

az énekhang (mint hangszer) kiépítése, képzése. Erre csak a mutálás befejezése után kialakult 

hangképzőszervek (felnőtt gége, illetve hangszalagok) alkalmasak. Így a magánének-tanulást 

15–18 éves korban lehet elkezdeni (ez nemtől és hangfajtól függően változik). Az énektanulás 

megkezdéséhez gégeorvosi javaslatot kell beszerezni. 

 

A magánének tárgy tanításának a célja, hogy 

 adjon helyes alapot a tanulók hangi adottságai és zenei képességei optimális kifejlesztésé-

hez, 
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 felkészítse a tanulókat a vokális társas muzsikálásra,  

 nyújtson segítséget az énekhang és beszédhang karbantartásában. 

 

A magánének tárgy tanításának szakirányú feladatai 

 

Ismertesse a tanulókkal 

 az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

 a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

 a különböző éneklési technikák (legato, staccato, portato, leggiero, tenuto) alkalmazását. 

Alakítson ki 

 helyes légzési módot, 

 tiszta intonációs képességet, 

 a tanuló saját hangterjedelmében egységes hangszínt, 

 árnyalt dinamikai megoldásokat, 

 igényt és képességet a rezonáns üregek és a rekesz minél szakszerűbb alkalmazására, 

 érthető és szép szövegmondást, 

 helyes hangeszményt. 

A fentiek eléréséhez gyakoroltasson rendszeresen 

 beéneklő-, hangképző-, hangterjedelem-növelő gyakorlatokat, 

 rezonancia- és rekesz-gyakorlatokat, 

 szövegmondó feladatokat, 

 koloratúra-, trilla- és díszítő gyakorlatokat. 

Fordítson figyelmet 

 a tanuló saját hangjának helyes hangfaji megítélésére, 

 a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

 a lapról éneklési készség fejlesztésére, 

 a tudatos zenei memorizálásra, 

 a művek zeneileg és énektechnikailag igényes kidolgozására, 

 a rendszeres társas éneklésre. 

Tanítsa meg a tanulókat hangképző szervük egészségi állapotának felmérésére, és a szükséges 

egészségügyi tennivalókra. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 
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 az emberi hang anatómiai, működésbeli, hangfaji sajátosságait, technikai lehetőségeit, 

 a vokális irodalmat, annak jeles alkotó- és előadóművészeit, 

 a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

 a tanult művek zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni és leírni 

azokat. 

Tudjon 

 az énekléshez szükséges módon helyesen lélegezni, 

 könnyed izomérzet mellett az előadandó mű kívánalmai szerinti hangot adni, 

 tisztán intonálni, 

 hangfajának hangterjedelemén belül színben egyöntetűen, dinamikailag pedig árnyaltan 

énekelni, 

 bánni rezonáns üregeivel, illetve rekeszével, és azokat maximálisan kihasználni, 

 érthető és szép szövegmondással énekelni és beszélni, 

 összhangot teremteni a szöveg és a zenei anyag között, 

 értelmezni és megvalósítani tempóbeli és dinamikai előírásokat a tanult darabokban, 

 zeneműveket az évfolyamának és egyéni képességeinek megfelelően stílushűen, művészi 

kifejezéssel megszólaltatni. 

Legyen képes 

 rendszeres gyakorlásra, a saját hangképző szerv feletti ellenőrzésre, 

 helyes hangeszmény kialakítására, elsősorban saját hangjának helyes hangfaji megítélé-

sére, ezen belül az eszményi hangzás elérésére. 

Rendelkezzék 

 megfelelő zenei memóriával, koncentráló- és állóképességgel, 

 jó előadói készséggel, művészi fantáziával, a közönséggel való kapcsolatteremtési kész-

séggel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

 bonyolultabb koloratúra-gyakorlatok, trilla és nehezebb díszítő elemek, 

 a legato, staccato, portato, leggiero, tenuto éneklés biztonságos alkalmazása, 

 a hangterjedelem teljes kiépítése. 

Nagyobb anyag igényesebb feldolgozásával magasabb szint elérése. 

A tanuló legyen képes tudásáról számot adni az alábbiak pódiumon történő bemutatásával: 

 1 népdal vagy népdalfeldolgozás 

 1 preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, 

 1 romantikus dal, 
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3. ELMÉLETI TÁRGYAK, TANSZAKOK 

 

SZOLFÉZS 

 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás 

kialakítása, amely segíti a tanulókat a zenei anyag helyes értelmezésében és megszólaltatásá-

ban. 

A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy 

 az általános zenei képességek fejlesztését, és 

 a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának 

és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás szakirányú feladatai: 

 

 a tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakozta-

tása, nemzeti identitástudatának megalapozása, 

 átfogó zenei műveltség kialakítása, 

 a hangszertanulás segítése, 

 a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

 a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind repro-

dukálásban) az alábbi területeken: 

 ritmus-metrum, 

 tiszta intonáció, 

 tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

 dallamhallás, 

 többszólamúság-harmóniaazonosítás, 

 zenei olvasás-írás, 

 zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

 zenei memória, 

 rögtönzés, 

 zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 

 a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 
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A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a ké-

sőbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Általános követelmények 

 

Rendelkezzék a tanuló 

 olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves ré-

szévé teszi, 

 mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosí-

tanak a zene stílushű megszólaltatásához, 

 olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képes-

ség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

 a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon tá-

jékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott rit-

mus, egyszerűbb átkötések (K). 

Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 

Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4 

#, 4 b-ig (K). 

Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 

Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), is-

merje a modális hangsorokat (J-I). 

Tudja megállapítani a hangnemeket – hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

 ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 
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 ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim 

hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J).  

Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptim-

hangzat felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret 

szinten.) 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K).  

Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I). 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni hangsze-

res anyagához kapcsolódóan is (J-I). 

Ismerje a funkciós vonzást (I). 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát. (J-I) 

Tudjon lejegyezni: 

 rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K), 

 igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 

Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 

 a magyar népzene stílusjegyeit, 

 a periódus fogalmát, 

 a kis formákat, 

 a triós formát, 

 a szonátaformát, 

 a rondót, 

 a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő ze-

neszerzők, műfajok ismeretével (J-I). 

Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi 

zenét. 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

Zenei anyag 

 

Tudjon 

 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 

 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes, vagy hangszeres előadásban 

megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 

 középkor, 
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 reneszánsz, 

 barokk, 

 klasszika, 

 romantika, 

 XX. század. 

(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.) 

Hangszeres tanszakok „B” tagozat 

 

„Hosszú” tanszakok 

(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához) 

 

Tudjon a tanuló 10 – periódus terjedelmű – barokk és klasszikus dallamot fejből szolmizálni, 

szöveggel előadni. 

Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll hang-

sor). 

Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordításaikat; a domi-

nánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, 

oldással. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghallgatás alap-

ján. 

Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban. 

Tudjon lejegyezni 

 hangköz- és hangzatmenetet – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 

4-5 meghallgatás alapján, 

 kétszólamú dallamot – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 6-8 

meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi hang-

zókkal és ábécés nevekkel. 

Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 

Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 

Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műveket. 

Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására. 
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„Rövid” tanszakok 

Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

 hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-

5 meghallgatás alapján, 

 kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, – 6-8 meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi 

hangzókkal és ábécés nevekkel. 

 

Szolfézs főtanszak „B” tagozat 

Azonos a 6 évfolyamos „B” tagozat követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

 hangközmenetet, 

 hangzatmenetet, mely alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 4-5 meghallgatás alap-

ján, 

 kétszólamú dallamot, mely alterációt, hangnemi kitérést, modulációt tartalmazhat – 6-8 

meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi 

hangzókkal és ábécés nevekkel. 

Ismerje fel a funkcióváltásokat. 

Ismerje fel a hangnemi kitéréseket és a modulációt. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hang-

szeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -kép-

leteket (K). 

Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben (K). 

Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 

Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben (alterációkban 

is) 7 #, 7 b-ig (K). 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 

 melizma, 

 főhang, 
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 váltóhang, 

 átmenőhang (J-I). 

Ornamensek (I). 

Ismerje a kvintkört. (J) 

Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 

Ismerje 

 az egészhangú skálát, 

 az akusztikus hangsort, 

 a modellskálákat, 

 a Reihe-t (J). 

Tudja 

 a dodekafónia, 

 az aranymetszés fogalmát (J-I). 

Ismerje 

 a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkített 

szeptim), ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről, és felépíteni abszolút 

rendszerben (K), 

 a cluster fogalmát. 

Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 

 ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 

 ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 

 ismerje az alterációk szerepét (J-I), 

 ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt – kottakép alapján (J-I). 

Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 

 alterációk, 

 tercrokonság (I). 

Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 

Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 

Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is.  

Ismerje 

 a barokk szonátaformát, 

 a Scarlatti-féle szonátaformát, 

 a klasszikus szonáta-rondót, 

 romantikus szonátát (I-J). 

Tudjon lejegyezni 

 könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal, 
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 könnyű romantikus dallamot, vagy szemelvényt (K). 

Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő zene-

szerzők, műfajok ismeretével (I-J). 

Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

 

Zenei anyag 

 

Tudjon a tanuló 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új stí-

lusút, ebből néhány parlando, rubato, díszített népdalt), 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből: 

 gregorián zene, 

 reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 

 a középkor hangszeres világi zenéje, 

 kora barokk (Monteverdi, Pucell), 

 barokk: 

 J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 

 Händel (oratórium, concerto), 

 Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 

 klasszicizmus: 

 szonáta, 

 szimfónia, 

 kamarazene, 

 opera, 

 versenymű, 

 romantika: 

 zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 

 dal, 

 szimfonikus költemény, 

 opera, 

 a századforduló zenéje: 

 impresszionizmus, 

 második bécsi iskola, 

 Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 

 kortárs zeneszerzők. 



 

610 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

(A követelményrendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához.) 

Tudjon a tanuló 

 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 

 5 műdalt – különböző zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni formai-

lag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon üte-

mezni. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben 

elhelyezni és énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 

 barokk kétszólamú idézetet, 

 klasszikus zenei szemelvényt, 

 XX. századi dallamot. 

Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 

Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotások-

hoz kötni. 

Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangszeres tanulmá-

nyaiban is. 

 

 

Z ENEELMÉLET 

 

A program célja, hogy 

 biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy művelt, zeneértő emberré válhas-

son, 

 érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanuló-

kat neveljen, 
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 mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsola-

tára, 

 adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 

 tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a zene-

művészeti szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

 

A zeneelmélet-tanítás szakirányú feladatai: 

 

 fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó-, elvonatkoztató- és rendszerezőképes-

séget, 

 a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dal-

lam, ritmika, forma stb.), 

 ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe 

véve – az európai zenetörténet más korszakaival is, 

 alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy-egy tanulmányi idő-

szaknak megfelelően – a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 

 ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló ze-

nei gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység), 

 segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában (dal-

lamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.). 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

 a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának alapvető jelenségeit, 

 fel hallás után a tanult zenei formákat, 

 fel hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

A tanuló legyen képes 

 az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti is-

mereteket az előadásban tudatosan alkalmazni, 

 a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

 egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együtt-játékra, 

 diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

 diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal 

vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 
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 egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után rész-

letesen elemezni, 

 az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat ját-

szani, diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

 a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

 a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák alapján), 

 a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül, 

 a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül, 

 a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

A tanuló legyen képes 

 a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

 kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

 a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni. 

A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során – vagy új mű 

esetében – a zeneelmélet tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, dallami). 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

A zenetörténet–zeneirodalom tanításának a célja, hogy 

 a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során ké-

pessé válnak a további (egyéni) önművelésre, valamint a zene aktív (öntevékeny) műve-

lésére,  

 legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert, 

illetve egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek hang-

szeres tanulmányokat folytatni. 

 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

 

 a zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, 

 hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése.  
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Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 

megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusje-

gyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat 

 rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 

 a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

 a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

 értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására,  

 aktív társas muzsikálásra. 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene bár-

mely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt, a kortárs zenében (és társmű-

vészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban. 

Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes te-

matikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajok-

hoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművé-

szetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzítse a 

szaktanár az adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport ösz-

szetételének, teljesítőképességének figyelembevételével. 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Az improvizálás és a komponálás a zenealkotás kétféle lehetősége.  

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az 

azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, 

melyben a gondolat finomítására, csiszolására nyílik lehetőség. 
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A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó 

gondolkodás kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors 

reagálókészséget.  

 

Az improvizáció tantárgy szakirányú feladatai: 

 

 az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, ki-

egészítve kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, különös 

tekintettel az interdiszciplináris kapcsolatokra, 

 az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal 

összhangban – kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatá-

ban, 

 a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése, 

 a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 

 bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) 

fejlesztése, 

 a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművek-

ben való felismerése és kreatív alkalmazása, 

 tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a stílu-

sokban való önálló rögtönzőkészség megszerzése, 

 az interpretációs készség fejlesztése, 

 a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 

 a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló 

 ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait,  

 ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 

 sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a 

hangszeres tárgyakkal szinkronban tanul, 

 ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meg-

győző és hiteles zenei megnyilatkozáshoz, 

 ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz- és a népzene sajátos nyelvezetének alap-

jait, 
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 legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni, 

 ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit, 

 az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei gon-

dolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 

 legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és 

törvényszerűségeket, gazdagítva ezáltal saját személyiségét. 

A „B” tagozatos tanulók számára ezen túlmenően követelmény az évenkénti tananyag – mi-

nőségben és mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése. 

 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után 

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajá-

tos zenei megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

A „B” tagozatos tanulók számára követelmény az „A” tagozatos anyag – minőségben és 

mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése. 

 

 

4. KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK* 

 

FAFÚVÓS KAMARA 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem ze-

nei pályára készülő tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét je-

lenti. 

 

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töl-

tik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket 

a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátí-

tására és megszólaltatására. 

                                                 

*
 A kamarazene főtárgyként is választható. 
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Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejleszté-

sével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a fa-

fúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz leg-

gyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási intézmény és 

egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

 önállóan hangolni, 

 beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

 jól értelmezhetően be- és leinteni, 

 pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

 új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

 saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

 hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szó-

lamában visszatalálni, 

 önállóan, tisztán intonálni, 

 a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

 figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

 figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

 kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

 a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

 szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 
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 megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

 az alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló mű-

velésére. 

Rendelkezzék 

 a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

 a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dina-

mika, artikuláció, stílus stb. terén, 

 a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

 minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

 a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb hang-

szerek intonációs sajátosságaival, 

 a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak írás-

módjával és hangzásával. 

Ismerje 

 a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

 

 

RÉZFÚVÓS KAMARA 

 

Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem ze-

nei pályára készülő tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges elemét jelenti. 

 

A rézfúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai: 

 

 adjon lehetőséget a kamarazene-irodalom megismerésére és a zene aktív művelésére, 

 képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, al-

kotó muzsikusokat, 

 ismertesse meg a közös zenélés alapszabályait, 

 fejlessze a zenei hallást, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát, 

 ismerkedjék meg a különböző zenei stílusokkal, és előadási hagyományokkal, 
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 a rézfúvós hangszerek sajátosságaiból adódó problémák megoldása egyes zeneművekben, 

a rézfúvós hangzás kialakítása, amely képlékenyen beépül minden hangszer-összeállí-

tásba, 

 a nem rézfúvós hangszerekkel való együtt-játék fejlesztése, ezáltal a tanszakok közötti 

„átjárhatóság” lehetősége, előkészítve és segítve a zenekari munkát, 

 teremtsen lehetőséget a tanulóknak arra, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tu-

dás felhasználásával – érzelmileg harmonikus személyiséggé válhassanak. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló 

 rendelkezzék a saját hangszeres évfolyamának megfelelő elméleti és hangszertechnikai 

ismerettel, 

 szerezzen jártasságot a lapról olvasásban, mely anyagban a kamarazenei szólamához iga-

zodik, 

 irányítsa figyelmét a szólamok közötti harmonikus együtt-játékhoz, 

 szerezzen jártasságot a kamarazenei játék alapismereteinek elsajátításához: 

 intonáció, 

 levegővétel – zenei tagolás, 

 tempóvétel – tempótartás. 

Legyen képes 

 önállóan hangolni, 

 beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

 jól értelmezhetően be- és leinteni, 

 pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

 új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

 saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

 hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szó-

lamába visszatalálni, 

 önállóan tisztán intonálni, 

 a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

 figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

 figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

 megfelelő szinten kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

 a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

 szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 
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 megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

 alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló műve-

lésére. 

Rendelkezzék 

 a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

 a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dina-

mika, artikuláció, stílus stb. terén, 

 a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

 minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

 a rézfúvós hangszercsaládhoz tartozó és a rézfúvókhoz leggyakrabban társított egyéb 

hangszerek intonációs sajátosságaival, 

 a rézfúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak írás-

módjával és hangzásával. 

Ismerje 

a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen kiej-

teni és leírni azokat, 

az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

 

 

VONÓS KAMARA 

 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töl-

tik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket 

a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátí-

tására és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. 
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A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség fejleszté-

sével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a vo-

nós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz leg-

gyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse  az alapfokú művészetoktatási intézmény és 

egyéb intézmények rendezvényeinek műsorát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A kamarazene, mint választható tárgy esetében 

A tanuló legyen képes 

 önállóan hangolni, 

 beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

 jól értelmezhetően be- és leinteni, 

 pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

 új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

 saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

 hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szó-

lamába visszatalálni, 

 önállóan tisztán intonálni, 

 a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

 figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

 figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

 kamarazenei anyagot folyamatosan lapról olvasni, 

 a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

 szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

 megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 
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 alapfokú művészetoktatási tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló műve-

lésére. 

Rendelkezzék 

 a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

 a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dina-

mika, artikuláció, stílus stb. terén, 

 a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

 minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

 a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb hang-

szerek intonációs sajátosságaival, 

 a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásá-

val. 

Ismerje 

 a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen 

kiejteni és leírni azokat, 

 az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 

 a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 

 

A kamarazene mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 

 

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat.  

A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 

Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola köl-

csönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és játékmódját. 

Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges movi-

mento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a vo-

nóvibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, 

alig érzékelhető elválasztása). 

Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, 

egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 

Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 

 

 

ZENEKAR 
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A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és 

a továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tu-

dás felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és 

technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 

 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 

A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes hang-

szerkezelés kialakítása, egységesítése. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

 a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 

 az alapvető zenekari játékmódokat, 

 az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 

Legyen képes 

 szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében 

betöltött funkciója szerint eljátszani, 

 a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együtt-játékra irányítani figyelmét, 

 a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 

Tudja alkalmazni 

 az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 

 a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a dinamikai és 

ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására, 
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 a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

 felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

 részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

Alkalmazza tudatosan 

 a zenekari kommunikációs láncot, 

 a zenekari rubato játékot. 

 

 

K ÓRUS 

 

A kórusfoglalkozás célja 

 

A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és 

stílushű előadása. 

A tanulók zenei és közösségi élményhez juttatása. 

Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén 

személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által). 

Olyan pozitív élménynyújtás – a zene és az emberi kapcsolatok által –, amely arra ösztönzi a 

tanulót, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális művészeti 

csoportjaiban. 

Hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 

 

A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 

 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 

 hallását, 

 ritmusérzékét, 

 tempó- és dinamikai érzékenységét, 

 hangszínek iránti igényét, 

 kottaolvasási készségét, 

 zenei memóriáját, 
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 zenei ízlését, 

 stílusérzékét, 

 formaérzékét, 

 hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

 az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

 a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 

Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból 

is. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

 fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

 „vezénylésre” énekelni. 

A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 

 helyes légzéstechnikával, 

 tiszta intonációval, 

 pontos ritmusban, 

 érthető szövegmondással, 

 helyes tempó- és dinamikai választással, 

 művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni szóla-

mát. 

Rendelkezzék 

 jó kottaolvasási kézséggel, 

 zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes 

kórushangzás megteremtését. 

III. fejezet 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
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1. A művészeti alapvizsgára és záróvizsgára bocsátás feltételei 

 

Művészeti alapvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó alapfokú évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

Művészeti záróvizsgára az a tanuló bocsátható, aki az alapfokú művészetoktatási intézmény 

utolsó továbbképző évfolyamát sikeresen elvégezte, és a vizsgára jelentkezett. 

 

2. A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményei, feladatai meghatározásának módja 

 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga követelményeit, vizsgafeladatait – valamennyi vizsga-

tantárgy tekintetében – az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programja fi-

gyelembevételével kell meghatározni.  

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a követelmények alapján a vizsgát szervező 

intézmény állítja össze oly módon, hogy azokból mérhető és elbírálható legyen a tanuló felké-

szültsége és tudása. 

A művészeti alapvizsga és záróvizsga feladatait a vizsgabizottság elnöke hagyja jóvá, ameny-

nyiben az nem felel meg a követelményeknek, átdolgoztathatja. 

 

A választható tantárgyak közül vizsgatantárgynak csak az a tantárgy választható, amelyet az 

intézmény pedagógiai programja szerint biztosít, valamint amely esetében a tanuló a tantárgy 

tanításának utolsó évfolyamán az előírt tantárgyi követelményeknek eleget tett.  

Hangszer, illetve magánének („A” tagozat) főtanszakos tanulók szolfézs vagy zenetörténet – 

zeneirodalom vagy zeneelmélet vizsgatantárgyak közül választhatnak. 

 

3. A művészeti alapvizsga és záróvizsga egyes részei alóli felmentés  

 

Mentesülhet (részlegesen vagy teljes mértékben) az adott tantárgyból a művészeti alapvizsga, 

illetve záróvizsga letétele alól az a tanuló, aki az országos művészeti tanulmányi versenyen – 

egyéni versenyzőként – a versenyfelhívásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet 

eléri. 

Ha a tanuló már rendelkezik a zeneművészeti ág valamelyik tanszakán szolfézs, zeneelmélet, 

zenetörténet tantárgyakból megszerzett művészeti alapvizsga és záróvizsga-bizonyítvánnyal, 

akkor az adott tantárgyakból a vizsga alól felmentés adható. 

 

4. Előrehozott vizsga  
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Az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulói számára előrehozott vizsga is szervezhető. 

Előrehozott művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga az egyes tantárgyra előírt iskolai tanul-

mányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, az iskolai tanul-

mányok teljes befejezése előtt, egyes vizsgatárgyból, első alkalommal tett művészeti alap-

vizsga, illetve záróvizsga. 

Szolfézs tantárgyból előrehozott alapvizsga szervezhető.  

 

5. A művészeti alapvizsga és záróvizsga minősítése 

 

A tanuló teljesítményét a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán vizsgatantárgyanként külön-

külön osztályzattal kell minősíteni.  

Amennyiben az intézmény előrehozott művészeti alapvizsgát vagy záróvizsgát szervez, úgy 

annak eredményét a tanuló kérésére a művészeti alapvizsgán és záróvizsgán figyelembe kell 

venni. 

A művészeti alapvizsga, illetve záróvizsga eredményét a vizsgatantárgyakból kapott osztály-

zatok számtani közepe adja. Ha az átlagszámítás eredménye öt tizedre végződik, a végső ered-

mény meghatározásában a főtárgyból kapott osztályzat a döntő. 

Eredményes művészeti alapvizsgát, illetve záróvizsgát tett az a tanuló, aki valamennyi előírt 

vizsgatantárgy vizsgakövetelményeit teljesítette. 

Sikertelen a vizsga, ha a tanuló valamely vizsgarészből, illetve vizsgatantárgyból elégtelen ér-

demjegyet kapott. Sikertelen vizsga esetén a tanulónak csak abból a vizsgarészből, illetve 

vizsgatantárgyból kell javítóvizsgát tennie, amelynek vizsgakövetelményét nem teljesítette.  

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA RÉSZEI 

 

Az alapvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. Az alapvizsgán 

az „A” tagozatos tanuló választhat írásbeli, illetve szóbeli vizsga között. A „B” tagozatos va-

lamint az elmélet főtanszakos tanulók számára mindkét vizsgarész kötelező.  

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer,  magánének főtanszak („A” tagozat): 

 Szolfézs vagy 
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 Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

 Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Szolfézs  

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zeneelmélet 

 

Az irásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer és magánének főtanszak („A” tagozat): 

 Szolfézs vagy 

 Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

 Zeneelmélet 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

 Szolfézs  

 Zeneelmélet 

 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 10-20 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer és magánének  főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Főtárgy 

A gyakorlati vizsga időtartama 15-25 perc. 

Hangszer, elmélet és magánének tanszak („B” tagozat): 
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 zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően)  

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

 

 

A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA  RÉSZEI 

 

A „záróvizsga írásbeli és/vagy szóbeli, valamint gyakorlati vizsgarészből áll. A záróvizsgán a 

kötelezően választható elméleti tantárgyakból a hangszer és magánének „A” tagozatos főtan-

szakos tanulók szóbeli vizsgát tesznek. A „B” tagozatos és elmélet főtanszakos tanulók szá-

mára mindkét vizsgarész kötelező.  

Gyakorlati vizsgát valamennyi tanulónak kell tennie. 

 

1. Az írásbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

 Szolfézs 

Szolfézs főtanszak („A” és „B” tagozat): 

 Szolfézs 

Zenetörténet-zeneirodalom főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zenetörténet-zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zeneelmélet 

 

Az irásbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 45 perc. 

 

2. A szóbeli vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer, kamarazene főtanszak („A”  tagozat): 

 Szolfézs vagy 

 Zenetörténet-zeneirodalom vagy 

 Zeneelmélet 

Hangszer, kamarazene főtanszak („B” tagozat): 

 Szolfézs 
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Szolfézs főtanszak („A”és „B” tagozat) 

 Szolfézs 

Zenetörténet – zeneirodalom főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zenetörténet – zeneirodalom 

Zeneelmélet főtanszak: 

 Szolfézs 

 Zeneelmélet 

 

A szóbeli vizsga időtartama valamennyi tantárgyból 15-25 perc. 

 

3. A gyakorlati vizsga tantárgya és időtartama 

 

Hangszer főtanszak ( „A” és „B” tagozat): 

 Főtárgy 

 Zongora (az adott tanszakok óratervében jelölteknek megfelelően) 

Szolfézs, zeneirodalom-zenetörténet és zeneelmélet főtanszak: 

 Zongora  

 

 elmélet: minimum 1x45 perc 

A gyakorlati vizsga időtartama főtárgyból 20-30 perc, zongora kötelező tantárgyból 10-20 

perc. 

Kamarazene főtanszak: 

 Kötelező hangszer (az alapfokú évfolyamokon főtárgyként tanult hangszer) 

A gyakorlati vizsga időtartama 10-15 perc. 

 

 

A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA TARTALMA 

 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat  

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

A vizsgán az iskola választhat a) és b) feladat közül. 
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Diktálás, elemzés 

 

a) feladat  

 

– Egy magyar népdal lejegyzése és elemzése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus (2/4 vagy 

4/4) lehet, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a violin-

kulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal tizenkétszer hangoz-

hat el. 

 

– Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet felső szólamának lejegyzése és 

elemzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4-es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehe-

zebb hangközlépéseket nem tartalmazó, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt 

lehetőleg tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsot, az előjegyzést, a 

metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: a funkciók bejelölése, formai fel-

építés, a zenei elemek megjelölése (hármashangzat-felbontás, szekvencia, késleltetés 

stb). Az idézet zongorán két szólamban tizenkétszer hangozhat el. 

 

b) feladat  

 

– Egy magyar népdal első két sorának lejegyzése és kiegészítése 

A népdal négysoros, legfeljebb 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus (2/4 vagy 

4/4) legyen, szinkópát, nyújtott és éles ritmust tartalmazhat. Előre meg kell adni a vio-

linkulcsot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. A befejezéshez meg kell adni a szö-

veget. A népdal tizenkétszer hangozhat el. 

 

– Periódus terjedelmű, funkciós basszusú műzenei idézet előtagjának lejegyzése és befeje-

zése két szólamban, vagy felső szólamának lejegyzése 

Az idézet 2/4, 3/4 vagy 4/4 -es lüktetésű, nem moduláló, lehetőleg a-av felépítésű, nehe-

zebb hangközlépéseket nem, de akkordfelbontást, illetve könnyebb alterációt lehetőleg 

tartalmazó szemelvény. Előre szükséges megadni a kulcsokat, az előjegyzést, a metru-

mot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán tizenkétszer hangozhat el. 
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Szolfézs főtanszak 

 

– Egy magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és elemzése 

A népdal négysoros, 8-10 szótagszámú, tempo giusto, izometrikus, szinkópát, nyújtott 

és éles ritmust, valamint színező hangokat tartalmazhat. Előre meg kell adni a violinkul-

csot, előjegyzést, metrumot és kezdőhangot. Az elemzés szempontjai: forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők. A népdal nyolcszor hangozhat 

el. 

 

– Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal  

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet. Ritmusértékek előfordulhatnak az egész hangtól a 

tizenhatodig. Lehet benne szinkópa, éles és nyújtott ritmus, triola, valamint átkötések. 

Az idézetben előfordulhatnak nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi 

kitérés, esetleg moduláció is. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot 

és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

„B” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

 

– Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben (oktávon belüli tiszta, kis 

és nagy hangközök, bővített kvart és szűkített kvint). Diktálás előtt meg kell adni a vio-

linkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elnevezéssel együtt. A hangközlánc zongo-

rán hatszor hangozhat el. 

 

– Hangzatlejegyzés  

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, vagy 10 akkord felismerése és 

lejegyzése adott hangra, oldással együtt (valamennyi hármashangzat és fordításaik, va-

lamint domináns szeptim). Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést és a 

kezdő harmóniát, elnevezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott 

hango(ka)t. A harmóniasor zongorán hatszor hangozhat el. 

 

– Egy négysoros, közepesen nehéz magyar népdal lejegyzése szövegge együttl, és elem-

zése  
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Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jel-

lemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

 

– Periódus terjedelmű műzenei idézet lejegyzése funkciós basszussal  

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 legyen. A ritmusértékek előfordulhatnak az egész hang-

tól a tizenhatodig. Az idézet tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkö-

téseket. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. 

Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

 

– Hangközmenet lejegyzése 

10 hangközből álló hangközmenet lejegyzése tonális keretben, hangnemi kitérésekkel. 

Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, előjegyzést, és a kezdő hangközt, elneve-

zéssel együtt. A hangközlánc zongorán háromszor hangozhat el. 

 

– Hangzatlejegyzés 

10 akkordból álló akkordsor lejegyzése tonális keretben, maximum egykvintes hang-

nemi kitéréssel, vagy 10 akkord felismerése és lejegyzése adott hangra, oldással együtt. 

Diktálás előtt meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést és a kezdő harmóniát, elne-

vezéssel együtt, illetve adott hangra felépítésnél az adott hango(ka)t. A harmóniasor 

zongorán hatszor hangozhat el. 

 

– Egy közepesen nehéz, enyhén díszített magyar népdal lejegyzése szöveggel együtt, és 

elemzése  

Előre meg kell adni a violinkulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az 

elemzés szempontjai: forma, stílus, hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jel-

lemzők. A népdal nyolcszor hangozhat el. 

 

– Periódus terjedelmű kétszólamú műzenei idézet lejegyzése  

Metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet. Az idézet tartalmazzon változatos ritmikai, 

dallami fordulatokat átkötéseket, lehetnek benne hangnemi kitérések és moduláció. 

Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 
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ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak  

 A zenei korszakok felsorolása időrendben. A barokk korszak ideje, rövid általános jel-

lemzése és zenei jellegzetességei.  

 A barokk zeneszerzők felsorolása, a korszak vokális és hangszeres műfajai. Néhány 

hangszeres műfaj bemutatása részletesebben (pl. concerto, concerto grosso, szvit [tán-

cok, táncpárok], fúga). Domenico Scarlatti és a barokk szonáta jellemzése. Két – a ta-

nuló által ismert, meghallgatott – mű bemutatása (pl. Händel: Vízizene, Vivaldi: Négy 

évszak, Bach: A fúga művészete vagy a Wohltemperiertes Klavier kötetei). Egy vokális 

műfaj jellemzése (pl. Bach kantátái, a kantáták tételei).  

 A bécsi klasszicizmus időszakának 3 jelentős és több kevésbé ismert, de fontos zene-

szerzőjének felsorolása. A klasszikus zene általános jellemzése. A bécsi klasszika kor-

szakának jellemzése a barokkal összehasonlítva. A bécsi klasszika műfajai és jellemző 

formái, a szonátaforma részei. Joseph Haydn életéről röviden, fontosabb művei; a szim-

fónia tételei; Haydn szimfóniáinak három korszaka egy-egy példán kersztül; a vonósné-

gyes hangszerei. W. A. Mozart műveinek jellemző műfajai egy-egy példával; két külön-

böző műfajú művének részletes bemutatása. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer és magánének főtanszak 

 Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 4#, 4b előjegyzésig. 

 Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 

 Formatani elemzés kottakép után. 

 

Zeneelmélet főtanszak 

 Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése 5#; 5b előjegyzésig. 

 Számozott basszus kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben. 
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 Formatani elemzés kottakép után. 

 

 

 

 

 

 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

 A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és isnerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszer-

kíséretes darabok a reneszánsztól/ barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal ill. hang-

szerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), abből kettőt kotta nélkül, és ismerje az éne-

kelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

egyszerű zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai, és egyéb általános ze-

nei kérdéseket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4, vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 

hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkötések; 

lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, modu-

láció is. 

 A „hozott” anyag: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemel-

vény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) 

– ezek közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek 

hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni 

az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 
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 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdé-

seket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

„B” tagozat 

 

Hangszer, magánének főtanszak 

– Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az egész 

hangtól a tizenhatodig, tartalmazhat változatos ritmikai, dallami fordulatokat, átkötése-

ket; alterált hangokat és hangnemi kitérést, modulációt is. 

– A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 10 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 4 műzenei szemelvényt (társasének, hangszer-

kíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hang-

szerkísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből kettőt kotta nélkül, és ismerje az éne-

kelt darabok legfontosabb jellemzőit. 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdé-

seket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

– Egyszólamú dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet metruma 2/4, 3/4, 4/4 vagy 3/8, 6/8 lehet; ritmusértékek előfordulhatnak az 

egész hangtól a tizenhatodig, lehet benne szinkópa, nyújtott és éles ritmus, triola, átkö-

tések; lehetnek benne nehezebb hangközlépések, alterált hangok, és hangnemi kitérés, 

moduláció is. 

– A „hozott anyag”: 10 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemel-

vény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) 

– ezek közül hármat kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek 

hangsorát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni 

az előadott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 
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– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdé-

seket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer, magánének, zenetörténet-zeneirodalom főtanszak 

– Teszt, ami 15-20 általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos feladatot tartal-

maz. 

– A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság 

zenetörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdé-

seket tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

„A” tagozat 

 

Hangszer és magánének főtanszak 

 Kadenciák és mintapéldák zongorázása a fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

 Zongorázás diktálás után fő hármashangzatokkal és fordításaikkal. 

 Számozott basszus zongorázása négy szólamban, szűk fekvésben. 

 Formatani elemzés kottakép után. 

 

Zeneelmélet főtanszak 

 Nápolyi szextes mintapéldák zongorázása mollba, dúrban. 

 V7 akkord és fordításai; mintapéldák zongorázása. 

 A fentiek zongorázása diktálás után. 

 Zongorázás számozott basszusról. 

 Formatani elemzés kottakép után. 

 



 

637 

 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 

 

Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve ka-

marazene főtanszakon a tanult hangszerből kell tenni. 

 

 

FURULYA 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd vagy technikai jellegű mű szoprán- vagy altfurulyán (Kállay G.: Hangnemgya-

korló, Paubon: Etűdök, Baroque Solo Book-ból könnyebb darabok, Giesbert: Furulyais-

kola 2. rész nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaramű-

ből is (Anon: Greensleeves to a Ground, Marcello: d-moll szonáta, Loeillet de Gant: Szo-

náták op. 1 és op. 3, Vivaldi: F-dúr szonáta RV 52, d-moll RV 36, Telemann: F-dúr szo-

náta, kamaraművek: Boismortier: Leichte Duos, 6 Suite, Loeillet: 6 szonáta 2 furulyára, 

Naudot: Triószonáta, Czidra: Régi magyar táncok nehézségi szintjén). 

Az előadási darabot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy etűd vagy szólómű (Kállay G.: Hangnemgyakorló, V. Eyck: Variációk, Braun: etű-

dök/Baroque Solo Book, Winterfeld: 12 etűd altfurulyára nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab két különböző karakterű tétele, az egyik tétel választható kamaramű-

ből is (Telemann: C-dúr szonáta, Veracini: a-moll szonáta, Lavigne: Rondeau és Tam-

bourin I-II. tétel, Fesch: F-dúr szonáta op. 6. no. 2; Telemann: 6 duett, Telemann: Kánon-

szonáták, Loeillet de Gant: Szonáta 2 altfurulyára nehézségi szintjén). 

Az etűd és kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

 

 

 

FUVOLA 
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„A” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Jeney: Fuvolaiskola II. kötet/56-

85., Bántai: Válogatott etűdök II. kötet/12., Köhler: Etűdök op. 33 no. 1/1-3. nehézségi 

szintjén). 

 Egy barokk szonátatétel (Marcello: d-moll szonáta, Telemann: F-dúr szonáta valamelyik 

tétele nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (Romantikus album, 3 Menüett, 3 Tambourin, Népszerű előadási da-

rabok nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két különböző karakterű etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Platonov: 30 

etűd 1-10., Köhler: Etűdök op.33 no. 1/1-5., Eördögh: Technikai és olvasógyakorlatok 

I/1-4. nehézségi szintjén). 

 Egy barokk szonáta-tételpár (Händel: Hallei szonáták nehézségi szintjén). 

 Egy karakterdarab vagy kamaramű (Járdányi Pál: Szonatina nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

OBOA 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Sellner: Etűdök, Snieczkovsky: 

Etűdök I., Hinke: Skálaetűdök, Wiedemann: 45 etűd nehézségi szintjén). 

 Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is (Albinoni: B-dúr concerto III. 

t., Geminiani: e-moll szonáta: I-IV. t., Sosztakovics: Románc nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Wiedemann: 45 etűd, Pietzsch: 

Schule für die Oboe, Braun: 18 caprice). 

 Két előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű is, pl. egy barokk mű lassú és 

gyors tétele, vagy egy barokk tétel és egy karakterdarab (Corelli: Barbirolli: F-dúr con-

certo, Händel: Ária és Rondinella, Telemann: c-moll szonáta, Albinoni: B-dúr concerto: 

II-III. t., Cimarosa: Oboaverseny III-IV. t., Head: Gavotte, Presto, Elégikus tánc, Lawson: 
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Honeysuckle Reg, Vivaldi: C-dúr oboaverseny – kis C-dúr P.V. 44-F. VII. no. 4/I. t. ne-

hézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

KLARINÉT 

 

„A” tagozat 

 Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 

60-tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II: 13., 28. nehézségi szintjén). 

 Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű 

is (Dancla: Románc [Perényi Éva–Perényi Péter: Repertoár 39.], Weber: Sonatina [Peré-

nyi Éva–Perényi Péter: Repertoár 44], Haydn: Szent Antal korál [200 év klarinétmuzsi-

kája] Barokk és klasszika, Mozart: Románc [Klarinétmuzsika 10.], Weber: Vadászkórus 

[Kis előadási darabok 19]; Ludwik Kurkiewicz I.: 57., 72., 74., Kovács Béla: Klariné-

tozni tanulok II.: 15., 69., 84., Balassa György–Berkes Kálmán: Klarinétiskola II.: 13., 

27., 28., 30., 74. nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két különböző karakterű etűd vagy technikai jellegű mű (Perényi Éva: Klarinétetűdök 

86-tól, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 36., 46., 59., 75.; Jean-Jean I: 2. nehézségi 

szintjén). 

 Két különböző stílusú és műfajú előadási darab, melyek közül az egyik lehet kamaramű 

is (Bärmann: Románc, Debussy: Kis néger, Mozart: Sonatina, Mendelssohn: Dal szöveg 

nélkül, (Berkes: Előadási darabok klarinétra és zongorára II. kötetből a 9-es), Donizetti: 

Concertino II. tétel, Glinka: Vocalise, Tuček: B-dúr klarinétverseny II. tétel, Leopold Ko-

zeluch: Esz-dúr Klarinétverseny II. tétel nehézségi szintjén; kamaraművek: Devienne: 6 

duó, Kovács Béla: Klarinétozni tanulok II.: 72., 86., Balassa György–Berkes Kálmán II.: 

31., 40., 55., Kocsár Miklós: Ungaresca nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

SZAXOFON 

 

„A” tagozat 
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A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

 Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz ha-

sonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal 

Edition UE 17 770) 50., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14371) 158., 178., 182., 24 

könnyű etűd (M. Mule, A. Leduc AL 20455) 5., 13., 35 Studies (J. v. Beekum, Harmonia, 

HU 3794) Valsette (in a), Tiroler Ländler (in Esz). 

 Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kísé-

retes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: J. S. Bach: Gavottes (A. Leduc AL 

19 664), B. Marcello: Adagio (Schuster-Perényi: Szaxofoniskola III/5., Simonffy 028), 

A. Corelli: Adagio (A. Leduc AL 25 707), Dancla: Románc (Szaxofonmuzsika kezdők-

nek – Kraszna L. EMB 14 251), Fr. Schubert: Sérénade (A. Leduc AL 25 708), Glinka: 

Vocalise (Simonffy 014), Debussy: A lenhajú lány (Hofmeister FH 2136). 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. Egy kíséretes vagy szólóművet lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 

altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

 Két különböző karakterű etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az 

alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges egyéb gyakorlat: Schuster–Perényi: Sza-

xofoniskola III. (Simonffy 028) 37., 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z. 14 371) 192., 194., 

201., Szaxofon ABC II. (Perényi, EMB Z 14 299) 99., M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Le-

duc AL 20 455) 9., 15., J. v. Beekum: 35 Studies (Harmonia HU 3794) Square Dance (in 

B), Tarantella (in c), Invention (in f), Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 8. 

 Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kísé-

retes előadási darab, kotta nélkül (pl. egy barokk tételpár esetében még egy más stílusú 

művet is választani kell): G. Fr. Händel: Sicilienne et Gigue (A. Leduc AL 20 834), G. 

Pescetti: Presto (Hresztomatyija 5-6 Muzika 14 103), F. Mendelssohn: Andante (Perényi: 

Szaxofon ABC II/53. EMB 14 299), M. Muszorgszkij: Ódon kastély (Simonffy 053/C), 

Rimszkij-Korszakov: Hindu dal (Simonffy 053/D), Cl. Debussy: A kis néger (Simonffy 

074 v. A. Leduc AL 19 555), E. Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714). 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű (pl. egy kíséretes előadási darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab 

és egy etűd). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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FAGOTT 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök kez-

dőknek op. 8/1. kötet III. fejezet 23. G-dúr, IV. fejezet 1. C-dúr, 2. F-dúr nehézségi szint-

jén). 

 Két-három előadási darab, amelyből az egyik lehet kamaramű egyik tétele (Beethoven: 

Kontratánc/G-dúr, L. Fischer: Pincemester dala, Grecsanyinov: Tréfacsináló nehézségi 

szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Weissenborn: Fagottetűdök kez-

dőknek op. 8/1. kötet IV. fejezet 2. F-dúr, op. 8/2. kötet 14. F-dúr, 15. d-moll, Neukirch-

ner: 23 középfokú gyakorlat 1., 4. nehézségi szintjén). 

 Két-három különböző karakterű darab vagy tétel-pár, az egyik lehet kamaramű tétel (Far-

kas F.: Népdalszonatina I-II. tétel, Telemann: F-dúr szonáta, Wiessendorf: Téma és variá-

ciók nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

 

KÜRT 

 

„A” tagozat 

 Egy kantiléna (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/31., II/47., II/52., II/73. nehézségi 

szintjén). 

 Két különböző karakterű etűd (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/9., II/15., II/16., 

II/37., II/42., II/68., II/90. nehézségi szintjén); az egyik etűd helyett lehet kamaramű is 

(Tarjáni Ferenc: Muzsikáljunk c. gyűjteményéből G. F. Händel: Sándor-ünnep nehézségi 

szintjén). 

 Egy előadási darab (J. Mattheson: Ária, A. J. Varlamov: Orosz népdal, J. A. Hasse: Két 

tánc, G. F. Händel: Bourrée, Mező: Tánc, Schubert: A tavaszhoz nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

 Egy skála különböző képletekkel, a meglévő hangterjedelemben. 

 Egy kantiléna (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/110., II/116., II/142., II/155. nehéz-

ségi szintjén). 

 Két etűd (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/119., II/150., II/167., II/209. nehézségi 

szintjén; az egyik etűd helyett lehet kamaramű is. 

 Egy előadási darab (Beethoven: Románc, Loeillet: Szonáta, Skroup: B-dúr koncert, 

Frehse: Andante, Székely: Szonatina II-III. tétel nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

TROMBITA 

 

„A” tagozat 

 Egy másfél oktávos skála első képlete. 

 Egy etűd (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1-65., Clodomir: Petits exerci-

ces 1-21., Arban: Trombitaiskola – ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőkészítő tanul-

mányok, egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./66-74., Baldassari: 

Szonáta, Händel: Hallei szonáta, Rangers: Velencei karnevál, Tornyos: Szonatina nehéz-

ségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy másfél oktávos skála öt képlette. 

 Egy etűd (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola III./1-65., IV./1-53., Clodomir: Pe-

tits exercices 1-29., Arban: Trombitaiskola – ritmustanulmányok, díszítés- és trillaelőké-

szítő tanulmányok, egyszerű díszítések és trillák nehézségi szintjén. 

 Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr concerto III-IV. tétel, Albi-

noni: F-dúr concerto I. tétel, Händel: B-dúr szonáta, Telemann: F-dúr szonáta nehézségi 

szintjén). 

 Egy, az előbbitől eltérő stílusú előadási darab (Balay: Andante et allegro, Bogár: I. és II. 

Concertino nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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HARSONA 

 

„A” tagozat 

 Egy dúr hangsor másfél oktávon keresztül, a hozzátartozó hármashangzat-felbontással. 

 Egy etűd (Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Harsonaiskola II./151., 158., 247., Steiner: Harsona-

ABC 16/2. Andante, 17/1. Andantino, 18/2. Allegretto, 19/2. Allegretto nehézségi szint-

jén). 

 Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből F. Schu-

bert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe [24.], H. Pur-

cell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], vagy hasonló 

nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl.: hármashangzat-felbontás, tercmenet, futóskála, futóskála oktávzárással). 

 Egy etűd (Ujfalusi–Pehl–Perlaki: Harsonaiskola I./136., 137., Ujfalusi–Pehl–Perlaki: 

Harsonaiskola II./217., 300., 352., Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I./4. Poco Al-

legro, 6. Allegro, 12. Allegretto nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjteményből J. S. Bach: 

Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta [33.], G. B. 

Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. Hasse: Két tánc, 

Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

TENORKÜRT 

 

„A” tagozat 

 Egy másfél oktávos skála első képlete. 

 Egy etűd (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. 51-116. nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjtemény-

ből F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe 

[24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], 

vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 
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Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

 Egy etűd (Varasdy–Nagyiván–Sztán: Trombitaiskola II. [51-116.] Clodomir: Etűdök I-II. 

nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjtemény-

ből J. S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta 

[33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. 

Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

BARITON 

 

„A” tagozat 

 Egy másfél oktávos skála első képlete. 

 Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 56-66; Perényi: 347 etűd harsonára 100-115. nehézségi 

szintjén). 

 Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjtemény-

ből F. Schubert: Bölcsődal [20.], L. Mozart: Trombitaszó [22.], Anonymus: Hornpipe 

[24.], H. Purcell: Induló [26.], Corelli: Gavotta [28.], Rimsky-Korsakov: Mazurka [35.], 

vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

 Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy másfél oktávos skála három képlettel. 

 Egy etűd (Steiner: Bariton-ABC 70-86; Perényi: 347 etűd harsonára 130-137. nehézségi 

szintjén). 

 Egy előadási darab (Dr. Ujfalusi–Steiner: Előadási darabok rézfúvósokra c. gyűjtemény-

ből J. S. Bach: Menüett [27.], Nagy Olivér: Chorea Hungarica [31.], G. Giordani: Arietta 

[33.], G. B. Pergolesi: Aria [34.], Bogár István: 4 bagatell [36.]; Harsona-ABC 69. o. 

Hasse: Két tánc, Marcello szonátatételek, vagy hasonló nehézségű előadási darabok). 

 Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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TUBA 

 

„A” tagozat 

 Egy skála (legalább három variációval). 

 Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab Gedeon: Tubaiskola I. kötet 

172., 183., 187., 192., gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (F. Schubert: Bölcsődal [169], H. Purcell: Rigaudon [166] nehézségi 

szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy skála (dúr és moll változata, legalább három variációval). 

 Egy gyakorlat (Kietzer: I. kötet, Sára: Tubaiskola, Jakab G.: Tubaiskola I. kötet 161., 

163., 179., 186. gyakorlatainak nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (J. Brahms: Bölcsődal – [176] H. Purcell: Rigaudon – [166] nehézségi 

szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

ÜTŐHANGSZEREK 

 

„A” tagozat 

 Két dobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 10., 16., 18., 29., 36., II. rész 11., 17., 27.; 

Keune: Kisdobiskola 48., 69., 127., 145., 173. nehézségi szintjén). 

 Egy dallamhangszeres mű (Vivaldi: Largo; Bononcini: Allegro; Haydn: Szerenád nehéz-

ségi szintjén). 

 Egy kamaramű (Krell–Holzmann: Cake Walk Parade; Camidge: Sonatina; Gebauer: Duó; 

Pleyel: Menuetto; Larson: Mexikói szvit; Zempléni L.: Párok; Váray L.: Gukhe/low 

drums szólam; Jack McKenzie: Három tánc, Bartók Béla: Gyermekeknek 1.,2.,3., Mikro-

kozmosz nehézségi szintjén). 

 Egy periódusnyi könnyebb zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 
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 Két kisdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola 19., 20., 22., 24. (4/8), 31., 37., II. rész 2., 5., 

14.; Keune: Kisdobiskola 67., 75., 108., 150., 153., 146. nehézségi szintjén). 

 Egy skála hármashangzat-felbontással. 

 Egy dallamhangszeres mű (Bach: h-moll szvit/1 tétel; Hacsaturján: Rózsalányok tánca; 

Rameau: Gavotte; Händel: a-moll menüett HWV 602, 603 nehézségi szintjén). 

 Egy kamaramű (J. S. Bach: Kétszólamú invenciók, Zempléni L.: Üzenetek – Hét SMS-

tanulmány dobokra/1 tétel; Váray L.: Gukhe/high drum szólam; Balázs O.: Nyolc trió 5., 

6. nehézségi szintjén). 

 Egy periódusnyi zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

GITÁR 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok V-VII. kötet, Carcassi: 25 Etűd op. 60, nr. 

3., 4., 7., 10., Giuliani: Etűdök gitárra op. 100 nr. 13., 15., Leo Brouwer: 10 etűd nr. 1., 

5., 6., 7., Carcassi: Capriccio, Legnani: Capricci nehézségi szintjén). 

 Három különböző stílusú előadási darab (Dowland: Táncok és Fantáziák, Mertz: Magyar 

honi virágok 1., 2., Milan: Pavane-ok, Villa-Lobos: I. IV. prelude, J. S. Bach-Szendrey-

Karper: 20 könnyű darab, de Vissee szvit tánctétel, Mosóczi: IV-V kötetből klasszikus 

szerzők darabjai, vagy spanyol és latin amerikai romantikus szerzők darabjai: F. Tárrega: 

Lágrima, Mazurka, Polka, Antonio Lauro: Vals Venezolano nr. 2.; vagy XX. századi da-

rabok Farkas Ferenc, Bartók–Szendrey nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy etűd (Szendrey-Karper: Gitárgyakorlatok VII-VIII. kötet; Carcassi: 25 Etűd op. 60 

nr. 13., 18., 19.; Legnani: Capricciok, Giuliani: Etűdök gitárra op. 48 nr. 19., op. 100 nr. 

13., 15.; F. Sor: op. 31 nr. 18., 23.; Leo Brouwer: 10 Etűd nr. 9., 10. nehézségi szintjén). 

 Három különböző stílusú előadási darab (Francesco da Milano: 14 Fantasie; Luys Milan: 

6 Pavan; J. S. Bach: 20 könnyű darab; Robert de Visée: d-moll szvit; J. S. Bach: d-moll 

prelúdium; klasszikus és romantikus darabok: Mertz: Magyar honi virágok: 3, 4, 5, Tar-

rega darabok vagy spanyol és latin-amerikai szerzők darabjai: Antonio Lauro: Vals 

Venezolano nr. 2., 3 nehézségi szintjén). 
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 XX. századi darabok (Bartók-Szendrey, Farkas Ferenc, Sári J., Huzella, Villa-L., Choros-

Mazurka, Prelüdők nehézségi szintjén). 

Az előadási darabokat kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

ZONGORA 

 

„A” tagozat 

A 4 stílusból választható 3 különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

 Barokk mű, lehet tánc, vagy többszólamú szerkesztést bemutató darab (Bach: 18 kis 

preludium 13, 15, 18, Händel: Válogatott darabok, Telemann: Kezdők zongoramuzsikája 

nehézségi szintjén). 

 Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, könnyebb variáció (Könnyű szonatinák, 15 

könnyű szonáta, Szonatina album, Clementi: C Op. 36 Nr. 3., Haydn: D Hob. XVI/4, Be-

ethoven: 6 könnyű variáció egy svájci népdalra, Csurka: Szonatina-gyűjtemény I-II. kötet 

nehézségi szintjén). 

 Romantikus mű (Schumann: Emlékezés, Színházi utóhangok, Csajkovszkij: Édes álmo-

dozás, Pacsirtadal, Schubert: Táncok, Keringők nehézségi szintjén). 

 XX. századi mű (Bartók Béla: Mikrokozmosz III/84 Mulatság, 90 Oroszos 91-92, Kro-

matikus invenció IV/97 Notturno, Kodály: Gyermektáncok 5-10 nehézségi szintjén). 

A három mű közül lehetőség szerint egy éneklő, egy pedig virtuóz jellegű legyen. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Négy különböző stílusú darab: 

 Barokk mű, többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: 18 kis 

preludium 9, 16, 17, Kétszólamú invenciók C, a, F nehézségi szintjén). 

 Klasszikus szonatina vagy szonáta-tétel, variáció (15 könnyű szonáta, Haydn: Szonáták A 

Hob. XVI/12, E Hob. XVI/13, D Hob. XVI/14, Mozart: 6 bécsi szonatina, Beethoven: 

Szonatinák, Grazuoli: G-dúr Szonáta nehézségi szintjén). 

 Romantikus mű (Schumann: Fantáziatánc, Chopin: Keringők a, h, nehézségi szintjén). 

 XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/100 népdalféle, 109 Bali szigetén, Mikro-

kozmosz: V/128, Dobbantós tánc, Kurtág: Játékok nehézségi szintjén). 

A vizsgaműsorban legyen egy éneklő és egy virtuóz jellegű darab. 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 
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ORGONA 

 

„A” tagozat 

Három különböző karakterű darab előadása a következőkből (az egyik lehetőleg triós tétel 

vagy korálelőjáték legyen. 

 Egy XII. vagy XIII. századi kismestertől származó kompozíció (Lübeck: c-moll prelú-

dium és fúga, Bruhns: (kis) e-moll praeludium, g-moll praeludium, Buxtehude-korálelő-

játékok, Kittel-prelúdiumok, Krebs-triók nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab J. S. Bachtól (8 kis prelúdium és fúga BWV 553-560, korálelőjáték az 

Orgelbüchlein-ből BWV 599-644, (kis) c-moll prelúdium és fúga BWV 549, C-dúr prelú-

dium és fúga BWV 531, vagy egy könnyebb triós tétel, pl.: G-dúr trio BWV 586 nehéz-

ségi szintjén). 

 Egy romantikus orgonamű (Franck: L’Organiste II. kötet, Schumann: Négy vázlat, Liszt: 

Angelus, Consolations, Brahms korálelőjátékainak nehézségi szintjén). 

 Egy XX. századi vagy kortárs mű (Vierne: 24 pieces en style libre op. 31, Dupré: Cortège 

et Litanie, Kodály: Organoedia, Koloss: III. és IV. partita nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

 

„B” tagozat 

Három előadási darab: egy közepes nehézségű barokk kompozíció (lehetőleg prelúdium és 

fúga), egy romantikus stílusú vagy egy XX. századi mű, és egy triós vagy korális tétel (triós 

korálelőjáték vagy korálelőjáték). 

 A XVII. és XVIII. századi irodalomból választott prelúdium és fúga, variációs szvit 

(Buxtehude: [kis] F-dúr Toccata és fúga, g-moll prelúdium és fúga, Bruhns: [nagy] e-

moll praeludium, Bach: [kis] e-moll prelúdium és fúga BWV 533, d-moll prelúdium és 

fúga BWV 539, c-moll partita BWV 767, e-moll partita BWV 770 nehézségi szintjén). 

 Egy triós tétel vagy korálelőjáték (egy Bach triós-korál, illetve Telemann vagy Homilius 

triós szerkezetű darabjainak nehézségi szintjén). 

 Egy romantikus mű (Liszt: Gyászóda, Choral, Franck: Pastorale, Reger: korálelőjátékok, 

d-moll toccata nehézségi szintjén). 

 XX. századi, illetve kortárs szerzők művei (Kodály: Csendes mise, Antalffy: Madonna, 

Pikéthy: G-dúr toccata, Hidas: Fantázia, Koloss: Réflexions, II. partita nehézségi szint-

jén). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 
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HEGEDŰ 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd (Dénes: V-VI. Hegedűiskola, vagy Dancla op. 68/2., 9., 14., vagy Dont op. 38, 

vagy Mazas: Études speciales op. 36. I/2., 8., 9. nehézségi szintjén). 

 Két különböző karakterű előadási darab, koncert-tétel, vagy szonáta-tétel (Beethoven: 

Menuett és Trio, Rameau: Gavotte, Dancla: Variációk–sorozat, Vivaldi: G-dúr koncert I. 

tétel, Seitz: D-dúr koncert I. tétel, Corelli: e-moll, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két különböző technikai követelményt tartalmazó etűd. 

 A játék technikai biztonságának felmérésére (Dont op. 68/12., 15., Mazas: Études spe-

ciales op. 36. I/2., 7., 9., 15., 17., 18., Mazas: Études brillantes op. 36. II. nehézségi 

szintjén). 

 Karakteretűd a zenei kifejezés felmérésére (Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, a 

könnyebbek szintjén). 

 Egy előadási darab vagy barokk szonáta tételpár (lassú–gyors) (Boyce: Matelotte, Járdá-

nyi: Magyar tánc, Wieniawski: Kuyawiak nehézségi szintjén). 

 Egy koncert- vagy szonáta-tétel (Komarovszkij: A-dúr koncert I. tétel, Vivaldi: a-moll 

Koncert I. tétel, Accolay: a-moll koncert, Seitz: g-moll koncert op. 12 no. 3 I. tétel, 

Dancla: Concert-solo op. 77 no. 2, 3, Telemann: A-dúr szonáta, Händel: E-dúr Szonáta 

nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

BRÁCSA 

 

„A” tagozat 

Két különböző stílusú zongorakíséretes előadási darab. 

 Egy versenymű és 1 szonáta saroktétele (barokk szonáta esetén két tétel), (versenyművek: 

Händel: h-moll brácsaverseny I. tétel, Telemann: G-dúr brácsaverseny I-II. tétel, vagy III-
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IV. tétel, Chr. Bach: c- moll brácsaverseny I. vagy III. tétel; szonáták: Bonporti: Due in-

venzioni; nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab és 1 kamaramű (előadási darabok: Brácsamuzsika I-III. – EMB; 

Frescobaldi: Toccata, Wieniawski: Álmodozás; kamaraművek: M. Haydn: Szonáták, Bar-

tók: 44 duó – W. Primrose). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy háromoktávos (mélyebb fekvésekből induló) hangsor, akkordfelbontásokkal. 

 Két különböző technikai jellegű etűd (Dancla: Etűdök op. 68; Mazas: Etűdök op. 36 I-II. 

kötet; Dont: Gradus ad Parnassum op. 38 II-III. kötet; Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 

37; Kaiser: 36 etűd op. 20 III. kötet nehézségi szintjén). 

 Egy brácsaverseny-saroktétel (Händel: h-moll brácsaverseny III. tétel, Vanhal: C-dúr brá-

csaverseny, Zelter: Esz-dúr brácsaverseny nehézségi szintjén). 

 Egy zongorakíséretes darab vagy 1 szonátatétel, vagy 2 barokk szonátatétel (Brácsamu-

zsika I-III. – EMB, Csajkovszkij: Melódia, Marcello: F-dúr szonáta, Corelli: Szonáták – 

Nagy S. nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

GORDONKA 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd (Somló: Tanulmányok gordonkára, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I. – 

Schott/1., 2., 3., 4., 11.; Lee: 40 melodikus etűd op. 31, op. 131 – PWM/1., 5., 13. nehéz-

ségi szintjén). 

 Két különböző karakterű előadási darab (Mező: 4 magyar népdal, Beethoven: Menüett, 

Mattheson: Ária, G. Marie: La Cinquantain, Beethoven: Szonatina, Dvořák: Melódia ne-

hézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

 a játék mozgékonyságának felmérésére, 

 kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére, 
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 (Dotzauer: Etűdök I-II. – Klingenberg, Lee: 40 melodikus etűd op. 31/I-II. – Schott 967, 

Lee: 40 etűd op. 31 és op. 131-ből – PWM, Kummer Melodikus etűdök op. 57 –Peters 

nehézségi szintjén). 

 Két különböző karakterű előadási darab (Popper: Gavotte, Mazurka, Saint-Saëns: A haty-

tyú, vagy barokk szonáta-tételpár [lassú, gyors]: Marcello: e-moll szonáta I-II. tétel, Mar-

cello: G-dúr szonáta III-IV. tétel, de Fesch: C-dúr szonáta, d-moll szonáta, Vivaldi: e-

moll szonáta I-II. tétel, Vivaldi: a-moll szonáta I-II. tétel vagy egy koncerttétel Klengel: 

C-dúr Concertino nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

NAGYBŐGŐ 

 

„A” tagozat 

 Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

 Egy etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 47. old. 21. d-moll etűd, 76. old. 20. 

G-dúr etűd; Fr. Simandl: 30 etűdből 3. B-dúr etűd, 8. g-moll etűd, 17. e-moll etűd nehéz-

ségi szintjén). 

 Preklasszikus szonáta 2 – lassú és gyors – tétele B. Marcello: e-moll, a-moll szonáta, Gal-

liar: e-moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (Bach: Arioso, Magyar szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kö-

tet, A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy skála, hármashangzat-felbontással, 2 oktávon. 

 Két különböző technikai követelményt támasztó etűd: 

 a játék mozgékonyságának felmérésére, 

 kantilenás etűd a zenei kifejezés felmérésére 

 (Montag L.: Nagybőgőiskola II. kötetből 129. old. 2. e-moll etűd, III/B kötetből 32. old. 

29. B-dúr etűd; E. Stokch: 32 etűdből 3. e-moll etűd, 7. a-moll etűd; Fr. Simandl: 10 etűd-

ből: 4. b-moll etűd, 10. d-moll etűd nehézségi szintjén). 

 Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele (W. de Fesch: d-moll 

szonáta, B. Marcello: 6 szonáta, Ariosti: Szonáta; W. Pichl: Koncert, Capuzzi: Koncert, 

A. Vivaldi: a-moll koncert nehézségi szintjén). 
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 Egy előadási darab (Bach: Air, Arioso, Sosztakovics: Adagio, Farkas F.: Népdalszona-

tina, Magyar szerzők művei gordonra és zongorára I-II. kötet, A. Rubinstein: Melódia ne-

hézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

MAGÁNÉNEK 

 

„A” tagozat 

 Egy népdalfeldolgozás (Farkas Ferenc: Béres legény…, Molnár–Kern: Szól a kakas 

már…, Zöld erdőben, zöld mezőben… népdalfeldolgozások, ill. a Százszínű csokor c. kö-

tet dalai: Pierlala, francia népdal, Vira, portugál népdal nehézségi szintjén). 

 Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, esetleg ária (A dal mesterei I-II. kötet: 

Scarlatti: Meddig tart e kínos élet, Caldara: Fényben fürdik a táj, Morley: Leány és le-

gény, Haydn: Az elhagyott, Beethoven: Szeretlek nehézségi szintjén). 

 Egy romantikus dal (Schubert: A vadrózsa, Jókedv, Könnyzápor, Schumann: Az árva, Az 

elhagyott lányka, Zöld hímes rét, Mendelssohn: A dalnak lenge szárnyán, Szívek, ha vé-

gül válnak, Viszontlátásra, Aratódal, ill. A dal mesterei II-III. kötet dalainak nehézségi 

szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 

„B” tagozat 

 Egy dal Kodály: A magyar népzene sorozatból (Kocsi szekér, kocsi szán…, Ludaim, lu-

daim, Bárcsak engem valaki megkérne… nehézségi szintjén). 

 Egy preklasszikus, barokk vagy klasszikus dal, vagy ária (Caldara: Szívem szép álma; 

Carissimi: Így élni nem tudok; Händel: Jöjj és járjad; Ó, jaj, vajon csak emlék; Pergolesi: 

Nina; Beethoven: Rózsalánc; Mozart: Barbarina áriája a Figaro házassága c. operából, il-

letve A dal mesterei: IV., V., VII/a kötetek dalai nehézségi szintjén). 

 Egy romantikus dal (Csajkovszkij:Csak az, ki vágyban ég; Egy szót sem, ó, kérlek; Ál-

dás; Brahms: Útban a kedveshez; Vasárnap; Kárbaveszett szerenád, Wolf: Harmatos reg-

gel, illetve A dal mesterei VII/c, Énekiskola III., Csajkovszkij: Dalok és románcok darab-

jai nehézségi szintjén). 

 Egy XX. századi szerző dala (Farkas: Gitárdalok, Kósa: Veronika dala; Gyermekdalok). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
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A MŰVÉSZETI ZÁRÓVIZSGA TARTALMA 

 

1. AZ ÍRÁSBELI VIZSGA TARTALMA 

 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat 

 

Zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszakok 

 

Diktálás, elemzés 

 Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése és elemzése. Az idézet átlagos 

zenei mondat/periódus hosszúságú, egyszerűbb hangnemi kitérést tartalmazhat. Előre 

meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az elemzés szem-

pontjai: formai felépítés, zenei értelmezés (felütések, kötések, előadásmódra vonatkozó 

jelek bejelölése), zenei elemek megjelölése (hangzatfelbontás, késleltetés, szekvencia). 

Az idézet zongorán két szólamban nyolcszor hangozhat el. 

 Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam felének lejegyzése és befejezése. Előre meg 

kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet átlagos zenei 

mondat/periódus hosszúságú, amely zongorán hatszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változa-

tos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 

Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmaz-

zon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfor-

dulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhango-

kat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

„B” tagozat 

 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

 Egyszólamú barokk vagy romantikus dallam lejegyzése. A dallamban legyenek változa-

tos dallami és ritmikai fordulatok. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. 
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Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangot. Az idézet 

zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 Periódus terjedelmű kétszólamú bécsi klasszikus idézet lejegyzése. Az idézet tartalmaz-

zon változatos dallami és ritmikai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfor-

dulhat benne. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhango-

kat. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Kétszólamú barokk idézet lejegyzése. Az idézet tartalmazzon változatos dallami és ritmi-

kai fordulatokat. Hangnemi kitérés vagy moduláció előfordulhat benne. Előre meg kell 

adni a kulcsokat, az előjegyzést, a metrumot és a kezdőhangokat. Az idézet zongorán 

nyolcszor hangozhat el. 

 Egyszólamú XX. századi dallam lejegyzése. Az idézet tartalmazhat változatos dallami és 

ritmikai fordulatokat. Előre meg kell adni a kulcsot, az előjegyzést, a metrumot és a kez-

dőhangot. Az idézet zongorán nyolcszor hangozhat el.  

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM FŐTANSZAK 

 

 Gregorián elnevezése, általános jellemzői, műfajai. Egy műfaj részletes bemutatása. A 

többszólamúság kialakulása (orgánum típusai). Világi zene a középkorban (trubadúr, 

trouvére, Minnesängen). Reneszánsz (szó jelentése, ideje, általános jellemzése, jellegze-

tes műfajainak ismerete.) Korareneszánsz, reneszánsz fénykora, későreneszánsz zeneszer-

zőinek felsorolása. Homofónia, polifónia fogalma. Mise típusai, mise részei, (Ordina-

rium, Proprium), motetta és madrigál összehasonlítása. Világi vokális műfajok felsoro-

lása.  

 A barokk korszak általános stílusjegyei és zenei jellemzése, vokális és hangszeres műfa-

jok sorolása. Egy vokális műfaj (pl. kantáta) tételeinek bemutatása, két hangszeres műfaj 

(pl. concerto, fúga) részletesebb magyarázata zenei példát hozva. A szvit (táncok és tánc-

párok), egy tánc bemutatása (pl. menüett). Barokk zeneszerzők felsorolása.  

 A bécsi klasszika sajátosságai (formák, szerkezet, hangnem). Főbb műfajok sorolása, szo-

náta vagy szimfónia tételeinek általános jellemzése, pl. szonátaforma bemutatása. Haydn 

vagy Mozart művészete (egy mű bemutatása alapján).  

 Romantika – új műfajai, élményanyaga (témái). Chopin zongorazenéje (kisformák), 

Schumann zongoradarab-ciklusai (címek). 
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 A programzene (példával). A századforduló zenéje – Debussy művészete, impresszionista 

művei (zenéje, jellemzői). Egészhangú skála, politonalitás, dodekafónia magyarázata ze-

nei példa alapján. Bartók életműve, jelentősége, népdalgyűjtő útjai. Kodály egy művének 

részletes bemutatása (pl. Psalmus Hungaricus, Háry-szvit, Felszállott a páva – variációk). 

 

 

ZENEELMÉLET FŐTANSZAK  

 

 Négyszólamú példa számozott basszusának lejegyzése. 

 Számozott basszus kidolgozása négy szólamban 7#, 7b-ig. 

 Bach korálelemzése. 

 Formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

 

2. A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA 

 

SZOLFÉZS 

 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet főtanszak 

 Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hang-

névvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, hangnemi kité-

rést, esetleg modulációt. 

 A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 5 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkí-

séretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal ill. hangszer-

kísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt da-

rabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Periódus terjedelmű dallam lapról éneklése rövid átnézés után, szolmizálva vagy hang-

névvel; az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami ésfordulatokat, hangnemi 

kitérést, esetleg modulációt. 

 A „hozott anyag”: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján; 10 műzenei szemelvény 
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(társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig), ezek 

közül három kotta nélkül, saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangsorát, 

hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előadott 

szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

SZOLFÉZS 

 

„B” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

 Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; 

a dallamban legyenek változatos dallami és ritmikai fordulatok, hangnemi kitérés vagy 

moduláció előfordulhat benne. 

 A „hozott anyag”: a vizsgázó tudjon énekelni kotta nélkül 15 népdalt, és ismerje azok 

legfontosabb jellemzőit; tudjon énekelni 6 műzenei szemelvényt (társasének, hangszerkí-

séretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) éneklőtársakkal, ill. hangszer-

kísérettel (saját kíséret nem kötelező), ebből hármat kotta nélkül, és ismerje az énekelt da-

rabok legfontosabb jellemzőit. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

Szolfézs főtanszak 

 Periódusnyi dallam lapról éneklése – rövid átnézés után – szolmizálva vagy hangnévvel; 

az idézet tartalmazzon változatos ritmikai és dallami fordulatokat, lehet benne hangnemi 

kitérés és moduláció is; C-kulcs előfordulhat. 

 A „hozott” anyag: 15 népdal éneklése emlékezetből, és azok elemzése (forma, stílus, 

hangsor/hangkészlet, zárások, esetleg ritmikai jellemzők alapján); 10 műzenei szemel-

vény (társasének, hangszerkíséretes darabok a reneszánsztól/barokktól a XX. századig) – 

ezek közül három kotta nélkül – saját kísérettel előadva. A vizsgázó ismerje ezek hangso-

rát, hangnemét, az előforduló előadási jeleket, utasításokat, tudja meghatározni az előa-

dott szemelvények műfaját, stílusát és formáját. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 
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„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene és zenetörténet- zeneirodalom főtanszak  

 Teszt, ami 10-15 egyszerű, általános zenei-zenetörténeti ismeretekkel kapcsolatos kérdést 

tartalmaz. 

 A tanuló által a gyakorlati vizsgán játszott darabokkal kapcsolatban a vizsgabizottság ze-

netörténeti, stílusjegyekre vonatkozó, műfaji, formai és egyéb általános zenei kérdéseket 

tesz fel. 

Kottáról a tanulónak kell gondoskodnia. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

„A” tagozat 

Hangszer, kamarazene főtanszak 

Mintapéldák zongorázása 5#, 5b-ig amelyekben szerepel  

 váltódomináns,  

 késleltetések, 

 mollbéli akkordok dúrban,  

 bőszextes hangzatok,  

 könnyebb modulációk, 

 formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

 

ZENEELMÉLET FŐTANSZAK 

 

Mintapéldák zongorázása 7#, 7b-ig amelyekben szerepel  

 váltódomináns,  

 késleltetések, 

 molbéli akkordok dúrban,  

 bőszextes hangzatok,  

 könnyebb modulációk, 

 formatani elemzés a négy év anyagából. 

 

 

3. A GYAKORLATI VIZSGA TARTALMA 
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Gyakorlati vizsgát főtárgyból, elméleti tanszakok esetén zongora kötelező tárgyból, illetve a 

tanult hangszerből kell tenni. 

 

 

FURULYA 

 

„A” tagozat 

 Egy technikai jellegű mű vagy szólódarab (Paubon: Études Melodiques 1., 7., Brüggen: 

Etűdök, Linde: Neuzeitliche Übungsstücke, Winterfeld: Technische Studien, Telemann: 

Fantáziák, Eyck: Der Fluyten Lust-hof I-III. nehézségi szintjén). 

 Egy teljes szonáta vagy concerto (kettősverseny) és egy korabarokk, vagy XX. századi 

mű, vagy tétel (Telemann: f-moll szonáta, d-moll szonáta, Telemann: Metodikus szoná-

ták 1-6., Vivaldi: G-dúr concerto, Dornel: Sonate op. 3 no.7, 3 altfurulyára nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab (Brüggen: 1., Quantz: Solos 1-5./Baroque Solo Book, Eyck, J. 

van: Der Fluyten Lust-hof I-III., G. Ph. Telemann: Fantázia 2, c-moll nehézségi szinzjén). 

 Egy teljes szonáta vagy concerto és 1 korabarokk vagy XX. századi mű vagy tétel, 

amelyből 1 lehet kamaramű (Krähmer, E: Variációk op. 18, Händel: g-moll szonáta (V.), 

Castrucci, P.: Szonáták op. 1/5, op. 1/6, Vivaldi: a-moll piccoloverseny RV445 nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

FUVOLA 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Bántai: Fuvolaetűdök III. kötet, 

vagy Köhler: Etűdök op. 33 no. II. kötet valamelyik darabja nehézségi szintjén). 

 Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Marcello, Veracini, Tele-

mann műveinek nehézségi szintjén). 

 Egy karakterdarab, vagy XX. századi mű vagy kamaramű (Fauré, Doppler, Mező Imre, 

Szervánszky Endre műveiből). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Köhler: Etűdök op. 33 no. III. 1-5., 

Andersen: 24 etűd fuvolára/1.; Hangversenyetűdök fuvolára c. gyűjtemény valamelyik 

darabja nehézségi szintjén). 

 Egy barokk szonáta két tétele, vagy egy barokk kamaramű (Händel: Hat szonáta, egy ba-

rokk triószonáta két tétele nehézségi szintjén). 

 Egy XX. századi mű (Farkas: Bihari román táncok nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

OBOA 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab vagy technikai jellegű mű (Ferling: 48 etűd, Nazarov: 27 etűd 

oboára, Lamotte: 18 etűd, Schmidt: I-II., Luft: 24 etűd oboára, Kerényi Sándor: 22 etűd 

oboára nehézségi szintjén). 

 Egy barokk szonáta, vagy koncert-tételpár, vagy 

 Egy karakterdarab, vagy 1 kamarazenei mű. 

Javasolt előadási darabok: Donizetti: Szonáta, Telemann: a-moll szonáta, Telemann: g-moll 

szonáta, Vivaldi: d-moll concerto, Vivaldi: a-moll concerto, Marcello: d-moll concerto, Bar-

tók: Három csíkmegyei népdal, Gaál: Szonatina, Rösler-Rosetti: F-dúr concerto I., Nielsen: 

Románc és Humoreszk, Glinka: Ária és Rondo, Cimarosa: c-moll oboaverseny I-II. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

A javasolt vizsgaanyag megegyezik az „A” tagozat anyagával, kiegészítve a következőkkel. 

Ferling: 18 gyakorlat, Paessler: 6 capricco, Schumann: 3 románc, Bellini: Concertino, Dubois: 

Középkori ballada, Bozza: Conte pastorale, Haydn: C-dúr oboaverseny, Webber: Concertino, 

Hummel: Bevezetés, Téma és variációk, Ránki: Don Quijote y Dulcinea, Händel: c-moll szo-

náta, Händel: g-moll szonáta, Hindemith: Szonáta. 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével kotta nélkül kell játszani. 

 

 

KLARINÉT 
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„A” tagozat 

 Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Karakterisztikus etűdök, Jean-Jean: Etűdök I. 

nehézségi szintjén); 

 Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű (Wag-

ner: Adagio, Barat: Szláv dal, Donizetti: Concertino I-II. tétel, Niels Gade: Fantáziadarab 

op. 43., Bartók: Három csíkmegyei népdal, Draskóczy: Korondi táncok; kamaraművek: 

Pranzer: 3 duó concertante, Pleyel: Duók: I-II., Devienne: Concertino 2 klarinétra és zon-

gorára nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két etűd, vagy technikai jellegű mű (Klosé: Napi gyakorlatok, Klosé Karakterisztikus 

etűdök, Jean-Jean: Etűdök II. nehézségi szintjén). 

 Két különböző stílusú és műfajú zongorakíséretes előadási darab, vagy kamaramű 

(Danzi: Szonáta, Stamitz: Esz-dúr koncert, Weiner: Csűrdöngölő, Dimler: B-dúr klarinét-

verseny, Wasilenko: Keleti táncok, Weber: Variáció op. 33; kamaraművek: Kreutzer: 

Duók, Pleyel: Duók I-II., Pranzer: 3 duó concertante nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot az etűd és a kamaramű kivételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

SZAXOFON 

 

„A” tagozat 

A vizsga bármilyen hangolású szaxofonon teljesíthető. 

 Egy szabadon választott dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála legalább három 

előjegyzéssel, hármashangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, ill. szűkített szeptim-

felbontással, minél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

 Egy etűd vagy etűd-jellegű egyéb mű az itt felsorolt, ill. a szakközépiskola tantervében 2. 

évfolyamtól szereplő kötetekből; vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőle-

ges egyéb gyakorlat: Easy Classical Studies (J. Harle, Universal Edition UE 17 770) 49., 

66.; 222 etűd (Perényi É.-P., EMB Z 14 371) 210., 211., 221.; Schuster-Perényi: Szaxo-

foniskola III. (Simonffy 028) 9.; M. Mule: 24 könnyű etűd (A. Leduc AL 20 455) 9., 15.; 

J. v. Beekum: 35 Studies (Harmonia HU 3794) Musette (in G); Klosé: 25 napi gyakorlat 

(A. Leduc AL 6402) 13-tól; Klosé: 25 mechanikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; 

Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 6404) bármely etűd; Ferling: 48 etűd (A. Le-

duc AL 20 402) bármely azonos hangnemű lassú-gyors gyakorlatpár. 
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 Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kísé-

retes előadási darab, legalább az egyik kotta nélkül: A. Corelli: Gigue (Muzika 13 672); 

G. Fr. Händel: Allegro, Largo et Final (A. Leduc AL 20 835); G. Fr. Händel: 4. szonáta 

(A. Leduc AL 20 828); J. S. Bach: Badinerie (A. Leduc AL 19 511); J. S. Bach: Esz-dúr 

szonáta (Hresztomatyija 5-6. Muzika 14 103 v. G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: 

Rondo Op. 63. (Perényi: Szax. ABC II/84 EMB 14 299); J. B. Singelée: Solo de concert 

(H. Lemoine 26 260 H.L.); A. Chailleux: Andante és Allegro (A. Leduc AL 22 177); E. 

Bozza: Aria (A. Leduc AL 19 714); M. Ravel: Darab Habanera formában (A. Leduc AL 

17 679); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade); lásd még a szakközépiskolai tanterv 

11-13. évfolyam anyagát. 

 Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. Egy kíséretes vagy szólóművet minden esetben kívülről kell játszani. 

 

„B” tagozat 

Klasszikus irányban tovább tanulni szándékozók számára a vizsga kötelező alaphangszere az 

altszaxofon, egy előadási darabnál azonban más hangolású hangszer is használható. 

 Két dúr vagy harmonikus és melodikus moll skála, legfeljebb öt előjegyzéssel, hármas-

hangzat-felbontással, tercmenettel, domináns-, illetve szűkített szeptim-felbontással, mi-

nél teljesebb hangterjedelemben, kotta nélkül. 

 Két különböző karakterű, a 6. évfolyam szintjének megfelelő etűd vagy etűd-jellegű 

egyéb mű a felsorolt kötetekből, vagy az alábbi példákhoz hasonló nehézségű, tetszőleges 

egyéb gyakorlat: Klosé: 25 napi gyakorlat (A. Leduc AL 6402) 19-től; Klosé: 25 mecha-

nikus gyakorlat (A. Leduc AL 6403) 9-től; Klosé: 15 dallamos gyakorlat (A. Leduc AL 

6404) bármelyik etűd; Ferling: 48 etűd (AL 20 402) egy azonos hangnemű lassú-gyors 

gyakorlatpár; lásd még a szakközépiskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 

 Két különböző stílusú és karakterű, az alábbi példáknak megfelelő nehézségi szintű kísé-

retes előadási darab, kotta nélkül (ajánlott pl. egy barokk szonáta vagy versenymű lassú-

gyors tétele, és egy romantikus, impresszionista vagy későbbi mű): J. S. Bach: Szonáta 

(A. Leduc AL 20 831); G. Fr. Händel: 2. szonáta (A. Leduc AL 20 829); G. Fr. Händel: 

6. szonáta (A. Leduc AL 20 830); A. Vivaldi: Concerto Op. 3/6 RV 356 (Universal Edi-

tion UE 19 075); R. Schumann: Fantáziadarab (G. Schirmer 45 722); J. B. Singelée: Fan-

taisie brillante (H. Lemoine 26 260 H.L.); J. B. Singelée: Solo de concert (H. Lemoine 26 

259 H.L.); E. Bozza: Scaramouche (A. Leduc AL 20 299); Busser: Aragon (A. Leduc AL 

21 143); Götz Nándor: Koncertetűdök (Fon-Trade) bármely darab; lásd még a szakközép-

iskolai tanterv 11-13. évfolyam anyagát. 
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 Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Játszható a két kíséretes darab helyett egy kíséretes darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes 

és egy kamaramű. 

Minden esetben összesen két vizsgadarabot kívülről kell játszani: pl. egy kíséretes előadási 

darab és egy szólómű, vagy egy kíséretes darab és egy etűd. 

 

 

FAGOTT 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú gya-

korlat, Weissenborn: 2. kötet etüdjei nehézségi szintjén.). 

 Két-három előadási darab, amelyből lehet egy kamaramű, versenymű vagy szonáta tétel-

pár (Pécsi J.: Dörmögő Dömötör, Vivaldi: d-moll fagottverseny II-III. tétel, Milde: An-

dante, Tarantella nehézségi szintjén; kamaradarabok: Mozart: Könnyű triók KV. 240, 

252-oboa, fagott, zongora, Telemann: Kánonszonáták, Debussy: A kis néger-fúvósötös-

nehézségi szintjén.). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy etűd vagy szólódarab, vagy technikai jellegű mű (Neukirchner: 23 középfokú etűd, 

Weissenborn: Fagottiskola II. kötet, Jacobi: Hat középfokú gyakorlat nehézségi szintjén). 

 Egy szonáta, vagy versenymű tétel-pár (Vivaldi: d-moll fagottverseny, Marcello: e-moll 

szonáta, Telemann: f-moll szonáta nehézségi szintjén). 

 Egy kamaradarab vagy kamaramű (Mirosnyikov: Scherzo, M. Read: 3 fantasztikus darab, 

Telemann: Kánonszonáták, Vivaldi: G-dúr kettősverseny – oboa-fagott, Farkas F.: Régi 

magyar táncok – fúvósötös nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

KÜRT 

 

„A” tagozat 

 Egy kantiléna transzponálása Esz-kürtben (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/110., 

II/161., II/203. nehézségi szintjén). 
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 Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, ill. versenymű, vagy szonáta 

lassú és gyors tétele kotta nélkül; az egyik előadási darab helyett kamaramű játszható; 

(Schubert: Szerenád, Telemann: Allegretto, Mozart: D-dúr kürtverseny, Händel: Ária, 

Skroup: B-dúr koncert, Csajkovszkij: Édes álom, Glinka: Északi fény, Martini: Gavotte, 

Székely: Szonatina, Szervánszky: Kis szvit nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Transzponálás Esz-, vagy D-kürtben (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/136., II/187. 

nehézségi szintjén). 

 Egy etűd (Szilágyi–Kökényessy: Kürtiskola II/182., II/193., II/210. nehézségi szintjén). 

 Egy kamaramű (Mozart-kürtduók, Haydn: Divertimento, Farkas F.: Régi magyar táncok 

– fúvósötös – nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab, vagy 2 különböző karakterű tétel zongorakísérettel (ajánlott előadási 

darabok a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tanterv 8-10. oldalán, valamint Bo-

gár: Változó felhők, Zempléni: Rapszódia). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

TROMBITA 

 

„A” tagozat 

 Egy másfél oktávos skála öt képlettel. 

 Egy etűd (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etűdök II., III., IV., VI., és 

Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén). 

 Két különböző karakterű előadási darab, melyből az egyik lehet kamaramű is (előadási 

darabok: Albinoni: Esz- dúr, g-moll, C-dúr concerto, Barat: Fantázia, Gedicke: Koncerte-

tűd; kamaraművek: Borst: Trombitaduók, Mező Imre: Variációk, Clodomir: Six petits 

duo és Six duo faciles, Reschofsky: Trió, Farkas Ferenc: Régi magyar táncok nehézségi 

szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy dúr és 1 moll skála másfél oktávon, öt képlettel. 
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 Két etűd, vagy 1 etűd és 1 kamaramű (Clodomir: Petits exercices 22-70., Clodomir: Etű-

dök II., III., IV., VI., és Arban: Trombitaiskola etűdjeinek nehézségi szintjén; kamaramű-

vek: Clodomir: Six duo Faciles, Scheidt: Brass: Quintets I-II., nehézségi szintjén). 

 Egy barokk szonáta lassú és gyors tétele (Albinoni: Esz-dúr, g-moll, C-dúr concerto, Co-

relli: e-moll szonáta, Purcell: B-dúr szonáta, Vivaldi: d-moll concerto nehézségi szintjén). 

 Egy más stílusú előadási darab (Bozza: Capricco nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

HARSONA 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd (Makovecz: Válogatott etűdök harsonára I.: 14. Andante, 16. Allegretto leggi-

ero, 17. Allegro moderato, 18. Allegro moderato, 19. Andante, 20. Andante con moto, 27. 

Allegretto, 28. Mazurka, 30. Allegro moderato, 31. Allegretto, 32. Allegro moderato ne-

hézségi szintjén). 

 Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kama-

ramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy 

lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabokat lásd a hatályos tanterv 46. oldalán). 

 Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Makovecz: 

Válogatott etűdök harsonára I.: 33-35., 37., 38., 44., 46-50.; II.: 3., 4., 9-12., 14-16., 18., 

20., 21., 29., 30., 32., 33., 38-40., 46. gyakorlatok nehézségi szintjén). 

 Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors), és egy más stílusú előadási darab zongorakí-

sérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai tanterv-

ben). 

 Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

TENORKÜRT 

 

„A” tagozat 
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 Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

 Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-

Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 1-30. nehézségi szintjén). 

 Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kama-

ramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy 

lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, 

Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei). 

 Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

 Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Varasdy-

Nagyiván-Sztán: Trombitaiskola IV. 30-53. nehézségi szintjén). 

 Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors), és egy más stílusú előadási darab zongorakí-

sérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai trombita 

tantervben). 

 Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

BARITON 

 

„A” tagozat 

 Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

 Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: 

Technikai etűdök 7-16. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270. nehézségi szintjén). 

 Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab, melyből az egyik lehet kama-

ramű is: barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű két tétele, vagy egy gyors és egy 

lassú tempójú előadási darab (az ajánlott darabok: Corelli: Szonáták, Marcello: Szonáták, 

Vivaldi: Szonáták, valamint a trombitairodalom szólóművei). 

 Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 
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„B” tagozat 

 Egy dúr hangsor és párhuzamos mollja másfél oktávon keresztül, különböző képletekkel 

(pl. hármashangzat-felbontás, tercmenet, szekvenciák: futóskála, futóskála oktávzárással). 

 Két etűd (az egyik etűd helyett duó, vagy egyéb kamaramű is választható) (Kopprasch: 

Technikai etűdök 7-22. Perényi: 347 etűd harsonára 250-270; Bordogni: Vocalises nehéz-

ségi szintjén). 

 Egy barokk szonáta két tétele (lassú–gyors), és egy más stílusú előadási darab zongorakí-

sérettel (az ajánlott darabokat lásd a hatályos zeneművészeti szakközépiskolai harsona 

tantervben). 

 Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

TUBA 

 

„A” tagozat 

 Két etűd (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291., 297. gyakor-

latok nehézségi szintjén). 

 Két előadási darab (G. F. Händel: Siciliana, W. A. Mozart: Menuet nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két gyakorlat (Kietzer Tubaiskola I-II. kötet, Jakab G.: Tubaiskola II. kötet 291 297. gya-

korlatok nehézségi szintjén). 

 Két előadási darab (B. Marcello: Szonáta I. tétel, Hidas F.: Három kis tétel tubára nehéz-

ségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

 

ÜTŐHANGSZEREK 

 

„A” tagozat 

 Két kisdobgyakorlat, vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 

16.,18.,35.; Keune: Kisdobiskola 84., 135., 148., 161., 176.; Knauer: Üstdobgyakorlatok 

6., 11., 15., 20. gyakorlat nehézségi szintjén). 
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 Egy dallamhangszeres mű (Dvořák: Humoreszk, Mozart: Török induló, Weiner: Róka-

tánc, Haydn: Magyaros rondo nehézségi szintjén). 

 Egy kamaramű (Bartók Béla: Gyermekeknek, Mikrokozmosz, Evelyn Glennie: Kis imád-

ság, Joplin: Ragtime – Percherine, Entertrainer, John O’Reilly: Három epizód, G. d. Mo-

nica: Movi-rock, Steve Reich: Zene fadarabokra, Balázs O.: Nyolc trió/1 tétel, Sigfried 

Fink: Trommeltanz/Junior’s beat nehézségi szintjén). 

 Rövid zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A megszólaltatott gyakorlatok száma változtatható, de a vizsgázó ritmus-és dallamhangszeres 

műveket is szólaltassaon meg. A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű ki-

vételével lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két kisdobgyakorlat vagy 1 kisdob- és 1 üstdobgyakorlat (Knauer: Kisdobiskola/II. rész 

20., 21., 26., 29., 30.; Keune: Kisdobiskola 83., 97., 138., 147., 158.; Knauer: Üstdobgya-

korlatok: 14., 19., 24., 27., 33., 46.; S. Fink: Kisdobszvit – Marcia nehézségi szintjén). 

 Egy skála hármashangzat-felbontással (4#/4b-től). 

 Egy hosszabb lélegzetű mű megszólaltatása dallamhangszeren (pl. barokk szonáta lassú 

és gyors tétele: J. S. Bach: a-moll partita, Rimszkij-Korszakov: Dongó, Gounod: Fa-

ust/Tánc no.6, Vivaldi: a-moll hegedűverseny, Masser: Etűdök/1 tétel, Bach: Seven 

chorales/1korál, Luis Milan: Pavana, Händel: Spanish Royal Marsh, Haydn: Sonata no. 9. 

Hob XVI/4, W. Kraft: Francia szvit, M. Getano: Multiple Episode, Cserepnyin: Szona-

tina, S. Fink: Etudes in Jazz nehézségi szintjén). 

 Zenei anyag lapról játszása mérsékelt tempóban. 

A dallamhangszeren megszólaltatott darabokat a kamaramű kivételével kotta nélkül kell ját-

szani. 

 

 

GITÁR 

 

„A” tagozat 

 Egy etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 19., 20., 23., F. Sor op. 29 nr. 1., Aguado: Etűdök 

II. kötetből nr. 9., 11., 12., Giuliani: 24 etűd op. 48 nr. 20., 21., Leo Brouwer 8., 9., 10. 

nehézségi szintjén). 

 Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet többtételes (reneszánsz 

és barokk darabok: John Dowland: Táncok és Fantáziák; J. S. Bach: Könnyű tánctételek 

(Lantszvitek cselló szvit); klasszikus és romantikus darabok: F. Carulli, Giuliani, F. Sor 
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művei; tételek Vivaldi gitárversenyeiből, Carulli, Johann Kaspar Mertz: Románc, F. Tar-

rega: Marieta, Rosita nehézségi szintjén). 

 XX. századi szerzők: Leo Brouwer, Farkas Ferenc, Villa-Lobos: Prelud II. V.). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Két különböző karakterű etűd (Carcassi: 25 Etűd op. 60 nr. 24., 25.; F. Sor: Zwölf Etuden 

op. 29 nr. 4., Giuliani: Etűdök gitárra op. 48. nr. 22., 23., 24., Villa-Lobos: Etűdök nehéz-

ségi szintjén). 

 Három különböző stílusú előadási darab, melyből az egyik lehet egy szvit vagy ver-

senymű több tétele, vagy egy szonáta, a másik egy kortárs mű (reneszánsz szerzők: Bak-

fark Bálint, J. Dowland: Luis Mylan, Gaspar Sanz, Frescobaldi művei, J. S. Bach: Lantsz-

vitek és csellószvitek tételei, valamint szonáták és partiták tételei; D. Scarlatti szonátái; 

klasszikus versenyművek: Vivaldi, Diabelli szonátái; romantikus és kortárs szerzők, pl. F. 

Tárrega Romantikus darabok J. K. Mertz továbbá Moreno Torroba, Manuel de Falla, 

Isaak Albéniz, Augustin Barrios Mangoré művei nehézségi szintjén). 

Az etűd kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

ZONGORA 

 

„A” tagozat 

A négy stílusból választható három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

 Barokk mű, több szólamú szerkesztésű darab, vagy szvit-tétel, vagy könnyebb barokk va-

riáció (nehézségi szint: Händel: Könnyű zongora darabok Schaconne, Scarlatti: Szonáta 

C K.513 h K. 377, Bach: Francia szvit G tánctételek). 

 Klasszikus szonáta-tétel (Beethoven: Szonáta G Op. 49 no 2 I tétel, Beethoven: Szonáta 

G. Op. 79.; rondók, variációk, bagatellek Beethoven: Bagatelle C Op. 33 nehézségi szint-

jén). 

 Romantikus mű (Schumann: Kinderszenen, Mendelssohn: Dalok szöveg nélkül 14., 19, 

Chopin: Mazurka g Op. 67 no. 2 nehézségi szintjén). 

 XX. századi mű (Bartók: Mikrokozmosz IV/102 Felhangok, V/130 Falusi tréfa nehézségi 

szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 
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Három különböző stílusú darab, amiből lehet egy kamaramű. 

 Egy barokk mű: többszólamú szerkesztésben írt darab, vagy szvit-tétel (J. S. Bach: h-

moll háromszólamú invenció, Francia szvit, Esz Allemande, Courande, Sarabande. Scar-

latti: A-dúr szonáta K.453. nehézségi szintjén). 

 Egy klasszikus szonáta-tétel (Haydn: Szonáta D Hob. XVI/19, Mozart: C-dúr szonáta 

KV. 309 nehézségi szintjén). 

 Romantikus mű (Liszt-Zempléni: Etüd 2 a, Liszt: Consolation Desz nehézségi szintjén). 

 XX. századi mű (Bartók: Szonatina, Mikrokozmosz VI/Hat tánc bolgár ritmusban, 

Debussy: Arabesque E nehézségi szintjén). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

ORGONA 

 

„A” tagozat 

Három különböző karakterű darab (ebből egy triós tétel) előadása a következőkből: 

 Egy közepes nehézségű barokk prelúdium és fúga, concerto vagy variációsorozat (Buxte-

hude: fisz-moll Praeludium, korálfantáziák, vagy partita, Lübeck: E-dúr prelúdium és 

fúga, Böhm: d-moll prelúdium és fúga, Bruhns: (nagy) e-moll Praeludium, Bach: a-moll 

prelúdium és fúga BWV 543, f-moll prelúdium és fúga BWV 534, concertók BWV 592-

596, f-moll partita BWV 766, Walther: h-moll concerto, Partita „Jesu meine Freude” ne-

hézségi szintjén). 

 Egy triós tétel (Bach 6 triószonátájából BWV 525-530 lehetőleg gyors tétel), vagy triós 

korálelőjáték (nehézségi szint: Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 664, Krebs-

triók, Homilius: Christ lag in Todesbanden triós korál nehézségi szintjén). 

 Egy romantikus vagy XX. századi kompozíció (Liszt: Orpheus, Evocation, Schumann: B-

A-C-H-fúgák, Mendelssohn: A-dúr szonáta, c-moll szonáta, Franck: a-moll Choral, Vi-

erne fantázia-darabok, szimfónia-tételek, Messiaen: Le banquet céleste, Lisznyai: Szent 

István fantázia nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

 

„B” tagozat 

A „B” tagozat követelményrendszere a szakközépiskolai anyaghoz igazodik. Itt a tanulónak 

(az „A” tagozathoz képest) a darabok nehézségében, mennyiségében és kidolgozottságában is 

magasabb kritériumoknak kell megfelelnie. 
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A vizsgán a tanulónak négy különböző karakterű előadási darabot kell játszani: 1) egy na-

gyobb lélegzetű Bach művet, 2) egy triószonáta tételt, 3) egy romantikus művet és 4) egy XX. 

századi vagy kortárs darabot. 

 Egy nagyobb lélegzetű Bach-mű (g-moll fantázia és fúga BWV 542, Concertók BWV 

592-596 nehézségi szintjén). 

 Egy triószonáta-tétel (lehetőleg gyors tétel) Bach 6 triószonátájából BWV 525-530. 

 Egy romantikus mű (Mendelssohn: d-moll prelúdium és fúga, D-dúr szonáta, Franck: h-

moll Choral, E-dúr Choral, Final, Liszt: B-A-C-H prelúdium és fúga nehézségi szintjén). 

 Egy XX. századi vagy egy kortárs kompozíció (Vierne szimfónia-tételek, Messiaen: Nati-

vité – részletek, Antalffy: Változatok néger spirituálékra, Gárdonyi Zsolt: Grand Chœur). 

A vizsgaanyagot nem kell kotta nélkül játszani. 

 

 

 

 

 

HEGEDŰ 

 

„A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakíséretes mű (barokk szonáta két tétele, vagy egy versenymű 

két tétele, vagy egy gyors és egy lassú tempójú előadási darab), az egyik lehet kamaramű is 

(pl. Bartók: Hegedűduók). 

A kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Háromoktávos hangsortanulmány. 

 Két etűd (Mazas: Études brillantes op. 36. II., Dont: 24 előkészítő gyakorlat op. 37, 

Kreutzer: 42 gyakorlat, Rode: 24 Caprices/2., 7., 10. nehézségi szintjén). 

 Barokk szonáta két tétele (Händel: g-moll, D-dúr, A-dúr szonáta nehézségi szintjén). 

 Egy koncert-tétel, vagy előadási darab (Bach: a-moll, E-dúr, Haydn: C-dúr, Mozart: D-

dúr – Adelaide, Beriot: a-moll op. 104 koncertek 1. tétele, Raff: Cavatine, Fiocco: Al-

legro, Beethoven: F-dúr románc, Weiner: Rókatánc nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

BRÁCSA 
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„A” tagozat 

 Egy brácsaverseny-tétel (Tartini: Brácsaverseny, J. Chr. Bach: c- moll brácsaverseny, 

Stamitz: F-dúr brácsaverseny I. tétel, J. Schubert: C- dúr brácsaverseny nehézségi szint-

jén). 

 Egy szólószvit-tétel J. S. Bach csellószvitjeiből (G-dúr; d-moll; C-dúr csellószvit nehéz-

ségi szintjén). 

 Egy előadási darab (Brácsamuzsika I-III. – EMB, vagy a hatályos tantervben felsoroltak 

közül: Mozart: E-dúr Adagio, J. Joachim: Héber melódiák, Szőnyi E.: Francia szvit, Ko-

dály: Adagio nehézségi szintjén). 

 Egy kamaramű: hegedű-brácsa duó, vagy kétbrácsás duó, brácsa-cselló duó vagy barokk 

triószonáta (Bruni: Hat duó – hegedű-brácsa, Beethoven: Duó brácsára és gordonkára ne-

hézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy versenymű saroktétele (Stamitz: D-dúr brácsaverseny, J. Haydn: G-dúr brácsaver-

seny – a C-dúr oboaverseny átirata, Hoffmeister: D-dúr brácsaverseny, Dávid Gyula: Brá-

csaverseny nehézségi szintjén). 

 Két szólószvit-tétel (G-dúr, d-moll, C-dúr csellószvit nehézségi szintjén). 

 Egy virtuóz jellegű előadási darab (Brácsamuzsika I-III. – EMB, Bruch: Románc, Vitali: 

g-moll ciacona, Weber: Variációk egy osztrák népdalra, Dohnányi: D-dúr hangverseny-

darab op. 12 nehézségi szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

GORDONKA 

 

„A” tagozat 

Két különböző karakterű zongorakíséretes előadási darab (az egyik lehet kamaramű is), vagy 

barokk szonáta-tételpár (lassú, gyors), vagy egy versenymű-tétel (nehézségi szint: Vivaldi: a-

moll szonáta I-II., Csajkovszkij: Szentimentális keringő, Vivaldi: G-dúr koncert I. tétel). 

A vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy tétel Bach szólószvitjeiből (G-dúr szólószvit nehézségi szintjén). 
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 Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy 1 előadási darab (Eccles: g-moll szonáta, Sammar-

tini: G-dúr szonáta, Lisznyai: Ősz, Járdányi: Melódia nehézségi szintjén). 

 Egy koncert-tétel (Goltermann: G-dúr koncert, J. Chr. Bach: c-moll koncert nehézségi 

szintjén). 

A vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

 

 

 

 

NAGYBŐGŐ 

 

„A” tagozat 

 Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot tartalmazó etűd (Montag L.: 

Nagybőgőiskola III.a kötet 16. oldal 12. etűd, Fr. Simandl: Nagybőgőiskola IV., V., VI., 

Fr. Simandl: 10 etűd/3. D-dúr, 4. b-moll etűd, E. Storch: 32 etűd/2. Asz-dúr, 7. a-moll 

etűd nehézségi szintjén). 

 Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 1 tétele zongorakísérettel (B. 

Marcello: 6 szonáta/a-moll, e-moll; W. de Fesch: d-moll, F-dúr szonáta; Ariosti: G-dúr, 

F-dúr szonáta, illetve Capuzzi: Koncert, W. Pichl: Koncert, A. Vivaldi: a-moll koncert 

nehézségi szintjén). 

 Egy előadási darab (Magyar szerzők művei gordonra és zongorára II. kötet/Bach: Air, 

Arioso, A. Rubinstein: Melódia nehézségi szintjén). 

Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot lehetőleg kotta nélkül kell játszani. 

 

„B” tagozat 

 Egy hosszabb terjedelmű, nehezebb technikai feladatot és változatos ritmikát tartalmazó 

etűd (Montag L.: Nagybőgőiskola III.a kötet 23. oldal 16. etűd, III.b kötet 68. oldal 9. 

etűd, Fr. Simandl: 9 etűd/1., 2. etűd, Fr. Simandl: Koncert-etűd, E. Storch: 32 etűd/8. G-

dúr, 13. F-dúr etűd, J. Hrábe: Etűdök nehézségi szintjén). 

 Preklasszikus szonáta 2 tétele, vagy klasszikus versenymű 2 tétele (Eccles: g-moll szo-

náta, Corelli: d-moll szonáta, W. de Fesch: F-dúr, d-moll szonáta, illetve Hoffmeister: 

Koncert, W. Pichl: Koncert, K. Dittersdorf: E-dúr koncert nehézségi szintjén). 

 Egy előadás darab (Bottesini: Elégia, Saint-Saëns: A hattyú, Koussevitzky: Szomorú dal, 

Miniatűr keringő nehézségi szintjén). 
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Az etűd és a kamaramű kivételével a vizsgaanyagot kotta nélkül kell játszani. 

 

 

MAGÁNÉNEK 

 

„A” tagozat 

 Egy barokk dal, vagy kantáta-részlet (Händel: Csordul a könnyem, Bach: Már örvendj 

bús lelkem, Purcell: Jöjj, bűvös éj, Bach kantátáinak áriái, ill. A dal mesterei IV., V., VI. 

kötetéből és más gyűjteményekből nehézségi szintjén). 

 Egy bécsi klasszikus szerzők dalaiból (Mozart: Das Vailchen/Az ibolya/ Die Zufrieden-

heit, Haydn: Der Wanderer nehézségi szintjén). 

 Egy romantikus dal (Schubert: An die Musik, Schumann: Die Lotosblume, Kjui: A 

fecske, Glinka: A pacsirta? Richard Strauss: Ajánlás nehézségi szintjén). 

 Egy XX. századi szerző dala (Bartók Béla: 8 magyar népdal, Kodály Zoltán: Magyar nép-

zene köteteiből /nehézségi fok szerint/, Kelen H., Kerekes J., Kósa P., Farkas F., Fauré, 

Debussy nehézségi szintjén). 

A műveket lehetőleg kotta nélkül kell énekelni. 

 

„B” tagozat 

 Egy barokk kantáta-, vagy oratórium-ária (Parisotti: Arie Antiche I.-II.-III. kötetéből, Vi-

valdi: Glória, Bach kantátái, áriái nehézségi szintjén). 

 Egy bécsi klasszikus szerző igényesebb dala vagy áriája (Mozart: Abendenfindung, Ri-

dente la calma, An Chloe, Haydn Fideliti, Das Leben ist ein Traum, Mozart: Figaro há-

zassága c.operából megfelelő hangfajok áriái, vagy Bastien és Bastiene áriái nehézségi 

szintjén). 

 Egy nehezebb, romantikus vagy késő romantikus dal, vagy rövidebb romantikus opera-

ária (Schubert, Brahms, Liszt, Csajkovszkij, Rubinstein, Masenet, Glinka, Grieg dalai 

vagy Puccini: Lauretta áriája nehézségi szintjén). 

 Egy XX. századi szerző dala (Kodály: A magyar népzene, I.-XI. [nehezebb darabok], 

Bartók: 20 magyar népdal., Orbán: Dalok, Wolf: Olasz daloskönyv, Kósa: Válogatott da-

lok, Külföldi szerzők dalai hasonló nehézségi fokon nehézségi szintjén). 

A műveket kotta nélkül kell énekelni. 
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A MŰVÉSZETI ALAPVIZSGA ÉS ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE 

 

1. A gyakorlati vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

Fúvóshangszerek  

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 technikai felkészültség, 

 helyes légzés, testtartás, hangszertartás, 

 hangképzés, 

 intonáció, 

 hangszerkezelés, 

 artikulációk és díszítések alkalmazása, 

 helyes ritmus és tempó, 

 előadásmód, 

 a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 memória, 

 alkalmazkodóképesség, 

 állóképesség. 

 

Ütőhangszerek  

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 technikai felkészültség (pl. üstdobon keresztütések és kerülések jobbról-balról), 

 hangszerkezelés, speciális technikai elemek alkalmazása különböző hangszereken (tre-

moló, előkék), 

 több verővel való játék dallamhangszeren, 

 különböző hangszerkombinációk kezelése, hangszer- és verőváltások alkalmazása, 

 előadásmód, 

 árnyalt dinamikák alkalmazása, pontos ritmikai megoldások, 

 változó tempók önállóan és együttesben, 

 a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 memória, 

 alkalmazkodóképesség, 

 állóképesség. 
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Pengetős hangszerek  

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 helyes testtartás, hangszertartás, kéztartás, 

 hangminőség, 

 hangszerkezelés, 

 helyes ritmus és tempó, 

 előadásmód, 

 zenei stílusok és előadások megvalósítása, 

 artikulációk és díszítések megvalósítása, 

 memória, 

 alkalmazkodóképesség, 

 állóképesség, 

 technikai felkészültség, 

 jobb és bal kéz-technika, 

 intonáció. 

 

Billentyűs hangszerek 

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 technikai felkészültség, 

 helyes test- és kéztartás, 

 hangminőség, billentés, 

 pedálhasználat, 

 hangszerkezelés, 

 artikulációk és díszítések alkalmazása, 

 helyes ritmus és tempó, 

 előadásmód, 

 a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 memória, 

 alkalmazkodóképesség, 

 állóképesség. 

 

Vonóshangszerek  

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 technikai felkészültség, 

 helyes testtartás, hangszertartás, 

 hangképzés, 
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 intonáció, 

 a vibrato helyes alkalmazása, 

 hangszerkezelés, 

 artikulációk és díszítések alkalmazása, 

 helyes ritmus és tempó, 

 előadásmód, 

 a zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 memória, 

 alkalmazkodóképesség, 

 állóképesség. 

 

Magánének 

 megfelelés az előírt követelményeknek, 

 helyes légzés, testtartás, 

 intonáció, 

 helyes ritmus és tempó, 

 zenei stílus és az előírások megvalósítása, 

 memória, 

 állóképesség, 

 előadásmód, tartalmi érzékenység, 

 technikai és művészi megvalósítás, 

 hangszínek iránti differenciáló képesség, 

 szép, érthető szövegmondás. 

 

 

2. Az írásbeli vizsga értékelésének általános szempontjai  

 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

 teszt: a kérdésekre adott rövid, lényegi, a megértésre utaló egyszerű válasz; fogalmazás-

mód, helyesírás; 

 fogalmazás (műelemzés): információtartalom, a műről, illetve a szerzőről és a korról 

szóló információk megfelelő aránya, felhasznált irodalom színvonala, mennyisége, erede-

tiség, objektív és szubjektív tartalom megfelelő aránya, felépítés, fogalmazás, helyesírás, 

 dallamírás: dallami, metrikai/ritmikai korrektség, kottaírási készség, külalak. 
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3. A szóbeli vizsga értékelésének általános szempontjai 

 

Szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet 

 

 általános zenei ismeretek (hangnemek, hangközök, akkordok, előadásmód, zenei szakki-

fejezések ismerete), 

 zenetörténeti tájékozottság, 

 stílusismeret, 

 formai ismeretek, 

 tájékozódás a zenei műfajok között. 

 

 

A NÉPZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYE, FELADATA 

 

A népzene sajátos gondolkodásmódjának (logikájának), a dallam- és harmóniavilág és a for-

mai szerkezet összefüggéseinek, a ritmus és intonáció szabadabb értelmezésének, a magyar 

nyelv sajátságaival is összefüggő hangsúlyviszonyainak megismertetése. 

Az önkifejezés eszköztárának gazdagítása, a népzene sajátos értékrendszerének felismerése, 

alkalmazása. 

A technikai készség, a variációképző rögtönzőkészség kialakítása, személyiségfejlesztés és 

tehetséggondozás. 

A korábban gyűjtött vagy még élő népzenei anyag segítségével (különös tekintettel a hangzó-

anyagok hallgatására, értelmezésére) a tanuló megismertetése a különböző népzenei műfajok, 

dialektusok, stílusok sajátosságaival, a népzenekutatás történetével, a népzene nagy előadó-

egyéniségeivel. A művészeti értékek befogadására, alkalmazására, a hagyományos kultúra ér-

tékeinek önálló, egységes szemléletű feldolgozására nevelés. 

Az alkotó magatartás, a pozitív beállítódások és magatartási szokások kialakítása, az általános 

és speciális zenei képességek (hallás, ritmusérzék – különös tekintettel a népzene sajátos 

hangközeire és ritmusfajtáira – stílusérzék, intonációs érzékenység, zenei memória, fantázia, 

előadói és manuális készség) fejlesztése. Rendszerezett zenei-népzenei ismeretek átadása, az 

általános zenei műveltség megalapozása. 

A zenei írás-olvasáshoz, az önálló lejegyzéshez és dallamértelmezéshez, az eredeti előadás-

mód alapvető jellegzetességeinek felismeréséhez és alkalmazásához, dallamfüzérek, zenei fo-

lyamatok, táncciklusok szerkesztéséhez szükséges alapok megtanítása. 

Rendszeres, céltudatos, igényes, önálló munkára, értő zenehallgatásra nevelés, igény kialakí-

tása a társas muzsikálásra. 
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Aktív közművelődési tevékenységre, koncerteken, fesztiválokon, táncházakon, táborokban, 

valamint gyűjtőutakon való részvételre ösztönzés, az egyházzenei élet segítése a népzene esz-

közeivel. 

A tanulók hazai és – a lehetőségeknek megfelelően – nemzetközi programokban való részvé-

telének, cserekapcsolatok kialakulásának szorgalmazása. 

Nyitottság kialakítása a klasszikus zene, régizene, jazz, az értékes szórakoztató zene iránt, a 

zenei értékek élményt adó felismerésére és befogadására nevelés. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 

 

Hangszeres tanszakok: hegedű, brácsa, bőgő/cselló, furulya,  klarinét/tárogató, citera, tam-

bura, koboz. 

Vokális tanszak: népi ének. 

Elméleti tanszakok: népzenei ismeretek, néprajz, szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneiro-

dalom; valamint népi játék-népszokás. 

Egyéb tantárgyak: kamarazene, zenekar (mindkettő kétéves hangszertanulás után), népdalkör, 

népi játék-népszokás. 

Elméleti tantárgyak: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténet-zeneiro-

dalom, improvizáció. 

 

A képzés időtartama 

 

Megjegyzés: az évfolyamszámok magukban foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. 

Hangszeres és vokális tanszakok: 

2+10 évfolyam (hegedű, furulya, duda), 

1+10 évfolyam (citera), 

2+6 évfolyam (klarinét/tárogató), 

10 évfolyam (tekerő, népi ének), 

8 évfolyam (koboz), 

6 évfolyam (brácsa, bőgő/cselló, tambura). 

Elméleti és egyéb tanszakok: 

2+10 évfolyam (szolfézs), 

2+6 évfolyam (népzenei ismeretek, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet), 
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4 évfolyam (néprajz), 

2 évfolyam (népi játék-népszokás). 

 

Általános óraterv 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy (2) (2) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összesen 2-6 2-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Az óratervet az adott tanszakon meghatározott évfolyamok száma szerint kell értelmezni. 

 

Előképző: szolfézs; hangszer, népzenei ismeretek, népi játék-népszokások. 

Főtárgy: népi hangszer, népi ének tanszakok (egyéni foglalkozás); 

elméleti tanszakok (csoportos foglalkozás). 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

Kötelezően választható tárgyak: 

– elméleti: szolfézs, népzenei ismeretek, néprajz, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció; 

– gyakorlati: második hangszer, népi játék-népszokás, népdalkör, kamarazene, zenekar. 

Választható tárgy: a fentiek vagy más művészeti tárgyak (a zeneoktatás kötelezően előírt tan-

tárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a tanuló más művészeti ág – zeneművé-

szeti, képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág – képzésébe is bekap-

csolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet). 

Zenei ismeret: a szolfézs, népzenei ismeretek, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, impro-

vizáció tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei 

alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető. 

 

 

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉ-

SEK 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 
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Főtárgy: 

minimum 2x30 perc (egyéni), vagy 

minimum 2x45 perc (csoportos). 

 

A korrepetíció (zongorakíséret) ideje: 

minimum 5 perc. 

 

Kötelező tárgy: 

a 4. évfolyam végéig 

a képzési idő minimum 2x45 perc. 

 

Kötelezően választható tárgy: 

hosszú tanszakokon az 5-6. évfolyamon, 

rövid tanszakokon az 5. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc, 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni). 

 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 

 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc, 

csoportlétszám: a műfajnak megfelelően 2-8 fő, maximum 15 fő. 

 

Zenekar, népdalkör: 

minimum 2x45 perc. 

 

 

 

HANGSZERES TANSZAKOK 

 

NÉPI HEGEDŰ 

 

A hegedűtanítás szakirányú feladatai 



 

681 

 

A hegedű főtárgy tanításának célja olyan zenészek képzése, akik képesek a magyar népzene 

hangszeres darabjait a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan megszólaltatni 

hangszerükön. 

A program ismertesse meg a tanulókkal 

– a hegedű alkalmazási területeit a magyar népzenei hagyományban, 

– a különböző tájegységek jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez kapcsolódó dallamanya-

got és hangszeres zenét, 

– hangszerük jellegzetes, hagyományos repertoárját, ennek irodalmát, 

– a program elvégzéséhez szükséges hangszertechnikát, 

– azokat a jellegzetes hangszertechnikákat, amelyekkel a hegedű, a magyar népzene sajátos 

előadásmódjának megfelelően (jellegzetes hangképzés, hangsúlyozás, ritmizálás és díszítés, 

ezek általános és különleges formái) szólaltatható meg, 

– a magyar népzenére jellemző és a népi hegedűjátékban előforduló improvizációs módsze-

reket, 

– a prímás szerep feladatait, 

– a tanult dallamanyag kíséretmódját és annak kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos vonós együtteseket (bandákat) és ezek 

hangzását. 

A képzés alapozza meg és fejlessze a tanuló 

– formaérzékét, zenei képességeit (hallását, ritmusérzékét, zenei emlékezetét, érzékenységét a 

dinamika és a hangszín változásaira, stílusérzékét, zenei képzelőerejét) és zenei kifejező-

készségét. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– népzenei darabokat a zenei hagyományokhoz hűen, hitelesen, stílusosan, élményt adóan 

megszólaltatni hangszerén, 

– hallás után zenét tanulni, 

– népzenei ismereteit, hangszeres tudását önállóan továbbfejleszteni, tudatosan, elemzően 

gyakorolni. 

Rendelkezzék 

– az ehhez szükséges hangszertechnikai tudással, 

– kiművelt zenei képességekkel (hallás, ritmusérzék, emlékezőtehetség, koncentráló képes-

ség, stílusérzék, fantázia), 
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– a népzene alapszintű lejegyzéséhez szükséges kottaismerettel és lejegyzési gyakorlattal. 

Ismerje 

– a népzene előadásmódjának jellegzetességeit és ezen belül részletesen a hangképzés, hang-

súlyozás, ritmus, a forma és a díszítés jellemző módjait, az előadás általános és különleges sa-

játosságait, valamint a zenei improvizáció népzenénkre jellemző módjait, 

– a magyar népzene nyelvjárás-területeit és ezek stílusbeli jellemzőit, 

– a hangszeres zene szerepét a magyar nép zenei hagyományában, 

– a hangszeres népzene műfajait, 

– a tanult hangszeres dallamok formai sajátságait, 

– a különböző népzenei tájegységek (dialektusok) jellemző tánctípusait, táncait, az ezekhez 

kapcsolódó dallamanyagot és hangszeres zenét, 

– a tanult hangszeres dallamanyag kíséretmódját és kíséretét (hegedűn vagy kontrán), 

– a különböző tájegységekre jellemző hagyományos népi hangszereket, hangszeregyüttese-

ket, valamint a vonós bandák különböző felállásait és ezek hangzását, 

– népzenénk múltját, 

– hangszere múltját, elterjedését a magyar népzenében, 

– alapfokon a népzenekutatás történetét, nevesebb személyiségeit, választott hangszerének 

kiemelkedő művelőit, eredeti előadóit. 

Legyen képes 

– dallamok összekötésére, ismerje a dallamok fűzésének, s az így kialakított összetett formák 

(például táncrend) szabályait, 

– legyen képes zenésztársaival zenei kapcsolatteremtésre, 

– szólistaként együttesét irányítani (prímás szerep), 

– tánc kísérésére, táncossal való kapcsolatteremtésre. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a magyar népi vonós zene történetét, 

– a cigányság szerepét a magyar vonószenei hagyomány kialakulásában és falvaink zenei 

életében, 

– a szomszéd népek, valamint az európai népek vonószenei hagyományát. 

Legyen fogékony 

– más népek zenéjének befogadására. 

Rendelkezzék 



 

683 

– a népzenei gyűjtőmunkához nélkülözhetetlen zenei felkészültséggel, jó kapcsolatteremtő 

képességgel, megfelelő előadói készséggel, szereplési tapasztalattal, állóképességgel. 

Tudjon számot adni 

– választott (falusi) mestere dallamanyagának, stílusának anyanyelvi szintű elsajátításáról. 

 

 

NÉPI BRÁCSA 

 

A brácsatanítás szakirányú feladatai 

 

A tanuló ismerje meg 

– hangszere hangolását, felépítését, részeit, 

– a különféle ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást, 

– a vonós hangszercsalád többi tagját, 

– a tánczenei folyamatok szerkezetét, zenei tartalmát, a régi és új stílusú táncok zenéjének 

jellegzetességeit, 

– a tánchoz nem kapcsolódó szokásdallamokat és alkalmi hangszeres darabokat, 

– a szükséges zeneelméleti fogalmak gyakorlati alkalmazását a brácsák különféle fajtáin 

(funkciós rend, harmóniák, szekvenciák stb.), 

– hangszere múltját, fajtáit, elterjedését a magyar nyelvterület különböző vidékein, a jelentő-

sebb zenekarokat és muzsikus egyéniségeket, zenészcsaládokat. 

Alakítson ki 

– könnyed hangszerkezelést, a kezek pontosan összehangolt mozgását, 

– helyes test-, hangszer- és kéztartást a hagyományokhoz igazodva, 

– rögtönzési készséget. 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek, ujjrendek elsajátítására, 

– a lapról olvasási készség, a memorizáló képesség, valamint a rögtönzőképesség fejleszté-

sére, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, árnyalt és kifejező hangképzésre, 
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– az alapvonások, valamint a különböző vonásnemek alkalmazására, 

– a jobb és bal kéz technikájának összehangolására, 

– az adott tánczenére jellemző hangsúlyozás, aszimmetria és dinamika tudatos alkalmazá-

sára, 

– énekes dallamok kíséretének megformálására az adott dialektus stílusának megfelelően, 

– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására, 

– a teljes tánczenei folyamat kíséretére a prímás játéka alapján (tempóváltás, típusváltás 

stb.), 

– önálló zenekari számok összeállítására. 

Rendelkezzék 

– biztos tempótartással, ritmusérzékkel, 

– periódusérzékkel, 

– biztos zenei memóriával, fejlett hallással, kontrolláló képességgel, 

– lapról olvasási készséggel. 

 

Ismerje 

– hangszere felépítését, részeit, hangolását, húrozását, 

– a három húros kontra, a hegedűkontra és a négyhúros brácsa fogásait, legjellegzetesebb ak-

kordmeneteit, vonókezelését, vonásnemeit. 

 

 

NÉPI BŐGŐ, CSELLÓ, ÜTŐGORDON, DOB 

 

A bőgő/cselló tanításának szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal 

– a magyar népzene főbb dialektusait és azok formakultúráját, a magyar népzene főbb műfa-

jait, a tánctípusokat, 

– a magyar népzene improvizatív, az előadásmód hagyományaira épülő gondolkodásmódját, 

a népzenét, mint zenei anyanyelvet, 

– a hangszerkezeléshez, zenei kifejezéshez vezető mozgásformákat, tudatosítsa e mozgásfor-

mák és a zenei elképzelés összefüggő egységét, 

– a hangszer hangolását, felépítését, részeit, 

– a különböző ritmusképletekhez szükséges vonóbeosztást. 

Alakítson ki 

– könnyed vonóvezetést, helyes test-, hangszer- és kéztartást, 



 

685 

– differenciált hangindítást és lezárást, 

– a kezek összehangolt mozgásán alapuló játéktechnikát, 

– képességet dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és táncciklusok kialakítására, va-

lamint önálló lényegfelismerő képességet, előadókészséget, 

– pontos tempótartást hosszabb ideig tartó játék esetében is. 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a különböző vonásnemek és a pengetett játék elsajátítására, 

– a basszusfunkciók megértésére, felismerésére és alkalmazására, 

– hallás utáni dallamtanulásra és segédeszköz (kotta, emlékeztető) nélküli muzsikálásra, 

– az aszimmetrikus ritmizálás megtanulására. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– hangszerei múltját, változatait, a magyar nyelvterület különböző vidékein, 

– a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok dallamaiból, 

– hangszerei repertoárját, előadói hagyományát a magyar nyelvterület különböző vidékein, 

és azok jellemző zenei stílusjegyeit, hangszere irodalmát, a gyűjtött anyagot. 

Legyen képes 

– természetes, oldott hangszerkezelésre, ezen belül megfelelő ujjrendek és vonásnemek ki-

alakítására (legato, détaché, martelé, marcato, staccato, pizzicato), 

– tiszta intonációra, dinamikusan árnyalt hangképzésre, 

– zenei és technikai szempontból tudatos elemző gyakorlásra, 

– technikájának önálló továbbfejlesztésére, 

– elemezni a népdalok formai és harmóniai szerkezetét, 

– énekes dallamok megformálására hangszerei segítségével, az adott dialektus stílusának 

megfelelő hagyományos előadásmódban, 

– több dialektus tánckíséretének eljátszására, 

– a dallamok stílusának és karakterének, valamint saját kézalkatának megfelelő ujjrendek és 

vonások önállóan variált alkalmazására, 

– életkorának és képességeinek megfelelő zenei anyag autentikus, stílushű, a zenei összefüg-

géseket visszaadó, értelmesen tagolt, árnyalt és kifejező előadására. 

Rendelkezzék 

– biztos zenei hallással, memóriával és megfelelő kottaolvasási készséggel, 

– önellenőrző és összpontosító kézséggel, 
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– a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus- és hangsúlyozási készséggel, 

– a megismert népzenei dialektusok előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

– az igényes zenei kifejezés eszközeivel. 

 

 

NÉPI FURULYA 

 

A furulyatanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

– a furulyák fontosabb fajtáinak játéktechnikáját, a furulya hangszercsalád történeti múltját, 

– a magyar népzene főbb dialektusaiban a furulyajáték jellegzetességeit, az ezekkel össze-

függő énekelt és hangszeres dallamokat, táncfajtákat, népszokásokat, mindezek formai és tar-

talmi elemeivel, zenei gondolkodásmódjaival együtt, 

– a hangszerjátékhoz szükséges elméleti ismereteket. 

Fejlessze 

– a tanuló hallását, 

– a nyelvvel is összefüggő ritmus- és hangsúlyérzékét, formaérzékét, stílusérzékét, rögtönző-

készségét, zenei emlékezetét, 

– képességét dallamok rögtönző összefűzésére, tánctételek és ciklusok kialakítására, 

– önálló lényegfelismerő képességét, 

– a táncosokkal, illetve az énekessel való zenei kommunikációkészségét. 

Alakítson ki 

– könnyed hangszerkezelést, 

– megfelelő légzéstechnikát, helyes és a hagyományoknak megfelelő befúvásmódokat, 

– test-, hangszer- és kéztartást, billentést, laza, egyenletes ujjtechnikát. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– természetes hangszerkezelésre, 

– tiszta intonációra, 

– a hang, illetve hangszín kialakítására, díszítésére a hagyomány adta kereteken belül, 

– hangszeres népzenei darabok önálló megtanulására hangfelvételről, 

– énekes dallamok megformálására hangszerein az adott dialektus hagyományos előadás-

módján, 
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– énekkíséretre, 

– más hangszerekkel való együttjátékra a hagyomány adta kereteken belül (furulyák, gardon, 

citera, esetleg hegedű, cimbalom), 

– népzenei darabok értelmes, tagolt előadására a ritmus, a hangsúlyok, az összetartozó és el-

különülő hangok helyes felfogása, illetve alkalmazása révén, 

– a tanult dialektusok táncrendjeinek eljátszására. 

Rendelkezzék 

– az adott dialektus előadói hagyományára épülő rögtönzőkészséggel, 

– zenei emlékezőtehetséggel, 

– a magyar nyelv és a népzene kapcsolatára épülő ritmus és hangsúlyozási készséggel, for-

maérzékkel, 

– a táncossal, énekessel való zenei kommunikáció képességével, 

– olyan irányú kottaismerettel, mely a népzenei darabok megtanulását segíti, 

– a szükséges zeneelméleti ismeretekkel. 

Ismerje 

– hangszerei múltját és változatait a magyar nyelvterületen, 

– hangszerei repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát a fontosabb 

dialektusterületeken. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje valamennyi magyar furulyafajta játékmódját, tudjon rajtuk a hagyományos 

előadókét megközelítő szinten önállóan összeállított dallamfüzért játszani minden jellemző 

tájegység anyagából szolisztikusan és más hangszerekkel együtt. 

A tanuló legyen képes 

– minden ismert dialektusból dallamfüzéreket, táncrendeket játszani magas technikai színvo-

nalon, hallgatóság előtt is, 

– más hangszeren vagy énekes formában fennmaradt dallamok önálló adaptálására. 

Ismerje 

– hangszere repertoárját, illetve annak jellemző részét és előadói hagyományát minden ma-

gyar népzenei dialektusban, 

– a hangszer szerepét a történeti zenében, 

– a rokonnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– a szomszédnépek hasonló hangszereit és példákat azok repertoárjából, 

– hangszere elterjedtségét a Földön. 
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CITERA 

 

A citeratanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulóval 

– a citera lehetőségeit, a rajta játszható dallamok minél szélesebb körét (a tanterv a magyar 

népzenei gyakorlatra épül, elzárkózik a hangszertől idegen zenei anyagoktól, nem számítva az 

archív forrásokból is ismert adaptációkat), 

– a citerával rokon pengetős hangszereket, illetve a hasonló repertoárt használó más („bur-

don”) hangszereket, 

– a hangszer irodalmát, a hangzó vagy kottás formában közölt anyagok minél nagyobb ré-

szét, 

– a citerajáték jellegzetes hangsorait, pengetésformáit, 

– a játékot megelőző zenei elképzelést, a citera kezelésének jellegzetes mozgásformáit, és 

tudatosítsa a tanulóban ezek kapcsolatát. 

Alakítsa ki 

– a rendszeres napi munka szükségességét, megismertetve a tanulókkal a céltudatos gyakor-

lás módszereit, 

– a könnyed hangszerkezelést, a helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgást, összehangolt bal- 

és jobbkéz-játékot. 

Fordítson figyelmet 

– a hangzóanyagok önálló feldolgozására, a lapról olvasási készség, a zenei memória fejlesz-

tésére. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a hangszer kialakulásának történetét és a népzenei dialektusokat, 

– a citerazene hangzóanyagát és kottában rögzített irodalmát, valamint az általános népzenei 

gyűjteményeket, szakkönyveket, 

– hangszere felépítését, karbantartását (húrcsere) és hangolását. 

Legyen képes 

– a hangszernek megfelelő népzene stílushű és improvizatív előadására, 
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– szólóban és zenekarban saját énekét kísérni, 

– szólóban és zenekarban táncot kísérni. 

Ismerje 

– a citerazene különböző tájegységeinek (Dél-Alföld, Nagykunság, Nyírség, Dél-Dunántúl, 

Szlavónia, Gyimes, Moldva) általános stílusjegyeit, a citerán leggyakrabban játszott dallamo-

kat, 

– ismerje a kiemelkedő adatközlőket, 

– a „kiszedős” játék, a pergetés, a váltogatott lassú és sűrű pengetés, a húrlefogás, a parlando 

rubato játékmód alapjait. 

Rendelkezzék 

– biztos zenei memóriával, 

– megfelelő technikával, stílusismerettel, előadói készséggel, 

– tánckíséreti tapasztalattal, 

– szereplési (színpadi) gyakorlattal. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a citerán használatos valamennyi hangsort, 

– a citerával történő tánckíséret technikai jellegzetességeit. 

Legyen képes 

– igényesen megformálni az általa előadott dallamokat a különböző dialektusok díszítésmód-

jainak, játékmódjainak felhasználásával, 

– önállóan összeállításokat készíteni a különböző dialektusterületek dallamaiból. 

Tudjon 

– hangsúlytalan előkéket, tizenhatod ritmusú díszítéseket és dallamokat játszani, tremolózni 

a dallam megfelelő hangjain. 

 

 

KOBOZ 

 

A koboztanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg 

– a koboz felépítését, történetét, egykori és mai használatát, 
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– a hangzó vagy kottás formában elérhető anyagokat, ezek kezdetben segítséggel, majd önál-

lóan történő feldolgozását, értelmezését, 

– a hangszer hangolásával, kezelésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. 

Alakítson ki 

– helyes testtartást, kéztartást, ujjmozgatást, 

– könnyed, természetes, összehangolt bal- és jobbkéz-játékot, 

– biztos intonációt, ritmusos játékot, 

– rögtönzési készséget, 

– képességet a szolisztikus játékra és a kíséretre. 

Fordítson figyelmet 

– a zenei memória, a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– az önálló kíséretszerkesztés megtanulására, 

– a társas muzsikálásra, 

– rendszeres gyakorlásra, kitartó, céltudatos munkára. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a hangszer múltját, jelenkori használatát, 

– azokat a népzenei stílusokat, amelyekhez a hangszer kapcsolódik. 

Legyen képes 

– természetes, stílusos hangszerkezelésre, 

– a szóló- és kísérőjáték begyakorolt és improvizatív jellegű módjaira, 

– a tiszta intonációra szóló-, illetve akkordjáték esetén, 

– hangszerét önállóan behangolni, 

– a jobb- és balkéz-játék összehangolására, 

– a táncritmusokhoz kapcsolódó különféle pengetéstechnikák és ritmizációk alkalmazására, 

– egyes különleges kifejezőeszközök használatára. 

Rendelkezzék 

– a stílusos játékhoz szükséges technikai ismeretekkel, improvizációs készséggel, előadó-

készséggel és stílusismerettel, 

– megfelelő kottaolvasási és harmóniaszerkesztési tudással. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 
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– hangszerének a moldvai magyar népzenén kívüli felhasználási területeit. 

Legyen képes 

– magas technikai szintű hangszerkezelésre, 

– technikájának önálló továbbfejlesztésére, eredetileg más hangszereken játszott dallamok 

adaptálására, önálló kíséretszerkesztésre, 

– improvizálni minden stílusban, az egész fogólapot uralni, minden általánosan használt ak-

kordot megszólaltatni, az ujjrendet és akkordozást egyénileg is megtervezni, begyakorolni, 

– zenekari játékra, minden jellegzetes moldvai csángó hangszeres táncdallam kíséretének is-

meretével, 

– körülíró díszítés, akkordok, futamok együttes alkalmazására, 

– gazdagabb hangszínek és bonyolultabb karakterek megvalósítására. 

Rendelkezzék 

– a stílusos zenei kifejezést lehetővé tevő képzelőerővel, technikával, előadói készséggel, 

– igényes, fejlett hallással, biztos zenei memóriával, koncentrálóképességgel, szereplési ru-

tinnal, 

– az önálló munkához szükséges hangzóanyag-értelmezési, lapról olvasási készséggel. 

 

 

TAMBURA 

 

A tamburatanítás szakirányú feladatai 

 

Az alapfokú tamburaoktatás – figyelembe véve a hangszer hagyományos használatát – ma-

gába foglalja a prímtambura, valamint a basszprím és a tamburakontra (E kontra) ismeret-

anyagának tanítását. 

A tambura bőgő oktatási terve a vonós bőgő oktatási tervéhez igazodik. 

A tamburafélék oktatási terve kvart hangolású, E alapú hangszerekre készült. 

Tudatosítsa 

– a tervszerű és rendszeres munka szükségességét, 

– a gyakorlás módszereit. 

A tanuló ismerje meg 

– a hangszercsalád és hangszere kialakulásának történetét, 

– a tamburajáték hagyományos területeit és ezek zenei jellemzőit. 

Sajátítsa el 

– a könnyed pengetést és laza pergetést, 

– a laza billentést, amelyből kialakul a gyors, virtuóz dallamvezetés. 
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Ismerje meg 

– azokat a modális harmóniákat, illetve harmóniafűzéseket, amelyek a népi hangszerelésre 

jellemzőek, 

– az együtt zenélés alapkövetelményeit, 

– a népi variációs, rögtönzésszerű hangszeres dallamvezetés alapvető szabályait. 

Váljon nyitottá 

– más népi hangszerek, más népek zenéje, más zenei műfajok, művészeti ágak iránt. A tam-

burazene tanulásával a tanuló nem csak a magyar, hanem más európai népek (délszláv, bol-

gár, török stb.) zenéjével is megismerkedhet, széleskörűen gazdagítva zenei műveltségét. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a közép-európai tamburafélék kialakulásának történetét, típusait és zenei dialektusait, 

– a tamburazene hazai hangzó, lejegyzett és elméleti forrásanyagát, valamint az általános 

népzenei irodalmat. 

Legyen képes 

– laza pengetésre, kiegyensúlyozott pergetésre, 

– könnyed és magabiztos hangszerkezelésre, 

– különféle hangsorokat egy oktáv terjedelemben tisztán és pergőn játszani, 

– a használatos hangzatok és harmóniák lefogására, 

– a hangszernek megfelelő népi dallamok stílushű előadására, 

– kontrajáték esetén a tempótartásra és gyors harmóniaváltásokra, 

– tájékozódni a teljes fogólap fekvéslehetőségeiben, 

– szóló és kísérő szerepkört ellátni különféle hangszeres együttesekben, 

– zenekarral énekszólistát kísérni, 

– zenekarral táncot kísérni. 

Rendelkezzék 

– stílusismerettel, 

– képzelőerővel, 

– magas szintű technikával, 

– előadói készséggel, tapasztalattal, 

– korának megfelelő önállósággal a zenei anyag kiválasztásában és a megszólaltatás színvo-

nalában. 
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VOKÁLIS TANSZAK 

 

NÉPI ÉNEK 

 

A népi ének tanításának szakirányú feladata 

 

Ismertesse meg a tanulókat 

– az énekes népzene hagyományaival, a népdalok hiteles megszólaltatásához szükséges el-

méleti és technikai ismeretekkel, hogy tanulmányaik végeztével képességeiknek és megszer-

zett tudásuknak megfelelően tudatosan vállalják a megtanult népdalkincs megőrzését, tovább-

adását, átmentését, 

– az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel, a népdalok élményszerű, ugyan-

akkor autentikus megszólaltatáshoz szükséges természetes éneklés technikai hátterével, 

– a magyar népzenei dialektusok sajátosságaival (hangszín, tempó, ornamentika, szöveg). 

Fejlessze folyamatosan, módszeresen és sokoldalúan 

– az énekhang technikai adottságait (légzés, vokális hangzók, hangterjedelem, hangszín), 

– a tanulók zenei képességeit: hallását, intonálási képességét, ritmusérzékét, 

– az egyszerű, érthető és kifejező szövegmondás képességét, 

– a népdalok memorizálási képességét, 

– az énekelt népzenei karakterek megformálásához szükséges forma-, dallam- és tempóérzé-

ket, 

– a különböző népzenei dialektusok felismerésének képességét, 

– a dialektusok díszítésmódjainak megszólaltatásához szükséges készségeket. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– az emberi hang sajátosságait, és képes legyen ezeket alkalmazni a dallamok megszólaltatá-

sakor, 

– a magyar népdalok alapvető stílusjegyeit és az öt magyar népzenei dialektus fő jellemzőit 

és népdalok díszítési és variációs lehetőségeit, 

– kiemelkedő munkásságú népzenekutatóink tevékenységét és eredményeit, 

– a legjelentősebb hagyományőrző népi énekeseket. 

Tudjon 
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– helyesen lélegezni, 

– tisztán intonálni, 

– önállóan beéneklő gyakorlatokat végezni, 

– kezdőhangokat önállóan megtalálni, 

– hangfajának megfelelő terjedelemben törésmentesen énekelni, 

– érthető szövegmondással énekelni, 

– életkorának, képességének, egyéniségének megfelelő módon, a tanult dialektusok figye-

lembevételével, stílusosan népdalokat megszólaltatni. 

Rendelkezzék 

– a szükséges kottaolvasási, lejegyző készséggel, memóriával és összpontosító képességgel, 

– jó előadói készséggel, önállósággal. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

Ismerje a tanuló 

– a magyar népzene minden dialektusterületét (mindegyik dialektusból tudjon önállóan 

dalfüzért szerkeszteni és azt előadni): dunántúli dialektus és Szlavónia, északi dialektus, al-

földi dialektus (Dél-Alföld, Felső-Tiszavidék), erdélyi dialektus (Mezőség, Kalotaszeg, Szé-

kelyföld, Gyimes), moldvai dialektus. 

 

 

 

ELMÉLETI TANTÁRGYAK, TANSZAKOK 

 

NÉPZENEI ISMERETEK 

 

A népzenei ismeretek tanításának szakirányú feladatai 

 

Fejlessze a tanuló 

– általános zenei képességeit: hallását, ritmusérzékét, intonációs képességét, zenei emlékeze-

tét, 

– zenei gondolatvilágát, stílusérzékét, zenei ízlését, általános esztétikai érzékét. 

Ismertesse 

– a hagyományokra jellemző dallamvilágot és az autentikus forrásokból származó néphagyo-

mányt. 

Tudatosítsa 
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– a hatékony, tervszerű és rendszeres munka szükségességét, 

– a népzene és műzene közötti hasonlóságokat és különbségeket. 

Ösztönözze a tanulót 

– önálló munkára, 

– népzenei koncertek, egyéb rendezvények látogatására, azokon való szereplésre, 

– a népzenei hagyomány ápolására, értékeinek megőrzésére és továbbadására, 

– eredeti hangzó és videofelvételek gyűjtésére, tanulmányozására, 

– a rádió és televízió népzenei műsorainak figyelemmel kísérésére. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a magyar népzene stílusrétegeit, dialektusait és azok kisebb táji tagozódását, 

– a stílusrétegeken belül részletesen is ismerje a fontosabb dallamtípusokat, valamint a nép-

zene és a műzene kapcsolatát (zenetörténeti vonatkozású dallamok), 

– a magyar népzene műfajait (gyermekdalok, párosítók, népballadák, népszokások stb.), 

azok jellemzőit, 

– a magyar népi hangszerek fajtáit, jellemzőit, illetve külső jegyeik és hangzásuk alapján is-

merje fel azokat, 

– a magyar népzenekutatás korszakait, képviselőit, azok főbb műveit és néhány kiemelkedő 

adatközlőt, 

– a népzenei dialektusok földrajzi elhelyezkedését Magyarország 1913-as, vármegyék sze-

rinti térképén, 

– a tanult témákhoz kapcsolódó zenei és népzenei kifejezéseket, jelöléseket. 

Legyen képes 

– hallás után népdal, illetve egyszerűbb hangszeres népzene lejegyzésére, illetve kottakép 

alapján való leéneklésére, azok formai és tartalmi elemzésére, 

– kb. 150 népdal eléneklésére kotta nélkül. 

 

 

NÉPRAJZ 

 

A néprajztanítás szakirányú feladatai 

 

Ismertesse meg a tanulókkal a magyar népi kultúra 

– kialakulásának folyamatát, történeti fejlődését, 
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– a kultúra más területeivel való kapcsolatát, 

– helyét Eurázsia kultúrájában, 

– táji-történeti tagolódását, 

– tárgyi, szellemi és társadalmi emlékeit, tényeit és összefüggéseit, 

– a rokon népek és a Kárpát-medence népeinek az együttélés során létrejött kulturális köl-

csönhatását, kapcsolatát. 

Mutassa be 

– a magyar néprajztudomány szakágazatait, társtudományait, intézményeit, főbb kéziköny-

veit. 

Ösztönözze a tanulót 

– a néprajzi gyűjtés lehetőségeinek megismertetésével az önálló gyűjtő- és feldolgozó mun-

kára. 

Alakítsa ki 

– az önálló tájékozódás, problémamegoldás, véleményalkotás igényét és képességét. 

Szoktassa a tanulókat 

– a rendszeres ön- és továbbképzésre (múzeumlátogatás, a szakirodalom figyelemmel kísé-

rése stb.). 

Segítse elő 

– más népek kulturális értékeinek megértését és befogadását. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a magyar nép fejlődéstörténetét, helyét Eurázsia, ezen belül a Kárpát-medence népeinek 

körében, 

– a magyar parasztság kialakulását és történetét napjainkig, 

– a hagyományos paraszti életmód gazdasági, társadalmi tényezőit, változásának törvénysze-

rűségeit, 

– a magyar népi kultúra tájait és népcsoportjait, 

– a népművészet fogalmát, kutatási területeit, 

– a folklór fogalmát, részterületeit, 

– a népzenének a népi kultúrában elfoglalt helyét és szerepét, 

– a néprajztudomány történetét, önállósult szakágazatait, intézményeit, 

– a néprajzi gyűjtés és kutatás nagy egyéniségeinek munkásságát. 

Legyen képes 

– önállóan tájékozódni az érintett témakörök néprajzi szakirodalmában. 
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Ismerje 

– a néprajzi, ezen belül a népzenei gyűjtőmunka lehetőségeit, a gyűjtések rögzítésének, rend-

szerezésének, feldolgozásának, felhasználásának módjait és lehetőségeit. 

 

 

 

KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ, ILLETVE VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK 

 

NÉPI JÁTÉK-NÉPSZOKÁS 

 

(A/B változat 1-2. évfolyam) 

„A” változat (1-2. évfolyam, 6-8 éves korosztály számára), 

„B” változat (1-2. évfolyam, 8-10 éves korosztály számára). 

 

A népi játék-népszokás tanításának szakirányú feladatai 

 

A népi játék-népszokás tantárgy tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék meg és éljék át a 

jeles napokhoz, ünnepekhez, a munkaalkalmakhoz, a gazdasági évhez kötődő népszokásokat. 

Érezzék át a hétköznapok és ünnepek váltakozását, cselekvő módon vegyenek részt a szoká-

sok eljátszásában. Készítsenek az ünnepekhez tartozó hagyományos tárgyakat, tárgyi kelléke-

ket. Ismerjenek meg hagyományos népi játékokat és cselekvő módon vegyenek részt bennük. 

Ismerjék fel a népszokások, népi játékok szerepét, fontosságát a természetes hagyományozó-

dásban, a közösségi kapcsolatok kialakításában és ápolásában. Éljék át a közösségi együttlé-

tek hagyományos alkalmait, és ismerjék meg közösségteremtő és hagyományőrző szerepét. 

Fedezzék fel, hogy a nemzedékeken át létrehozott közösségi hagyomány összeköti őket a 

múlttal, és segít nekik kiigazodni a jelenben is. 

Fejlessze a tanuló 

– értelmi képességét, 

– emlékezőtehetségét, 

– hallását, 

– zenei emlékezetét, 

– ritmusérzékét, 

– esztétikai ízlését, 

– értékítélő képességét, 

– szóbeli, írásbeli, képi kifejezőképességét, 

– kezdeményezőkészségét, 
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– találékonyságát, 

– önállóságát, 

– koordinációs készségét, 

– helyes testtartását, 

– egyensúlyérzékét, 

– térérzékét, 

– ügyességét. 

Alapozza meg 

– a nemzeti önismeretet, a nemzettudatot, a közösségtudatot, a tevékeny hazaszeretetet. 

Bővítse a tanulók 

– művelődéstörténeti ismereteit, egyúttal segítse elő olyan emberi magatartás kialakítását, 

amelynek lényeges eleme a hagyományőrzés, népi kultúránk, nemzeti értékeink megbecsü-

lése. 

Segítse a tanulót 

– pozitív személyiségvonásai kialakításában, érzelmi, erkölcsi fejlődésében, 

– az emberi kisközösségek, társadalmi környezetük megismerésében és az abban való eliga-

zodásban, 

– a társadalomba való beilleszkedésben. 

Ösztönözze a tanulót 

– aktív, kreatív részvételre a játéktevékenységekben, a népszokásokban, 

– önálló gyűjtőmunkára, 

– a lakóhely, a szűkebb pátria és a haza néphagyományainak ápolására, hogy a múlt tiszte-

lete, a szülőföld szeretete, a hozzá való kötődés erősödjék a tanulóban. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Ismerjen a tanuló 

– mozgásos játékokat (ölbeli gyermek játékai, hintázók, guggolós és kifordulós játékok, fo-

gócskák, ugró és szökellő játékok, sor- és láncjátékok, kapus- és hidasjátékok) különféle 

ügyességi és erőjátékok, fogócskák, vonulások; az elsajátított játékok során fejlődjön ritmus- 

és térérzéke, 

– szellemi játékokat: szellemi-ügyességi játékokat (rajzolók, vonáshúzogatók, tanító rigmu-

sok, nyelvtörők, nyelvgyakorlók), beugratósokat, kitalálós játékokat, rejtő-kereső játékokat 

(gyűrűsdik, bújócskák), tiltó játékokat; fejlődjön értelmi képessége a különböző szellemi játé-

kok megismerésével, 
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– eszközös játékokat: tárgykészítő játékokat, ügyességi játékokat, labdajátékokat, sportjel-

legű népi játékokat (abroncshajtás, csigázás, ugrókötelezés, kapókövezés, gombozás), az esz-

közös játékok elsajátításával fejlődjön ügyessége, 

– párválasztó játékokat (párválasztó kör- és társasjátékok, leánykérő játékok), hogy erősöd-

jön szabálytudata, közösségi magatartása, 

– kiolvasókat, mondókákat, fejlődjön emlékezőtehetsége, ritmusérzéke, erősödjön az anya-

nyelv ismerete, szeretete, használja fel a tanultakat a különböző játéktevékenységek során, 

– köszöntőket, dramatikus népszokásokat, a jeles napokhoz, az ünnepekhez, a gazdasági év 

szokásaihoz, a munkaalkalmakhoz fűződő népszokásokat: 

= Szent Mihálytól Szent András haváig a munkaalkalmakhoz kötődő népszokások (pl. szüret, 

kukorica, tollfosztó, fonó), 

= karácsonyi ünnepkör hagyományai (pl. Miklós napja, Luca napi kotyolás, karácsonyi kán-

tálás, betlehemezés, névnapi köszöntők, újévi köszöntők, háromkirály-járás), 

= farsangi szokások (pl. farsangi köszöntők, alakoskodás), 

= húsvéti ünnepkör szokásai (pl. böjti játékok, villőzés, kiszehajtás, húsvéti szokások, koma-

tálküldés), 

= pünkösdi ünnepkör (pl. májusfa állítás, pünkösdölés), 

= Szent Ivántól Kisasszony haváig (pl. Szent Iván napi tűzugrás, aratóünnepek). 

Váljon fogékonnyá 

– a népszokások, népi játékok zenei anyagának elsajátításával a népzene befogadására. 

Ismerje 

– a népszokásokhoz kapcsolódó alapfokú néprajzi tudnivalókat, 

– lakóhelye hagyományait. 

Tudjon készíteni 

– az ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó tárgyi kellékeket, 

– a játékokhoz szükséges, néhány könnyen elkészíthető eszközt, játékszert. 

Cselekvő módon vegyen részt 

– a népi játékok eljátszásában, 

– népszokások stílusos, hagyományhű előadásában. 

Alakuljon ki benne 

– képzelőerő, 

– koncentrálóképesség, 

– a meghallgatott, illetve látott eredeti felvételek (népi játékok, népszokások) stílusát követő 

előadói készség. 

Tudjon 

– ritmusgyakorlatokat végezni, a tanult ritmusképleteket felismerni, 
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– egyenletesen járni (negyedes, nyolcados járás), 

– egyszerű kar- és lábmozgásokat (pl. lépés, dobbantás, taps), egyszerű mozgáselemeket ösz-

szekapcsolni (pl. egyenletes járás közben különböző ritmusképleteket tapsolni, dobogni ze-

nére, illetve énekre). 

Szerezzen tapasztalatot 

– a népköltészet köréből egyéni olvasás alapján is, 

– hallgasson, illetve lehetőség szerint nézzen meg minél több eredeti felvételt a népszokások-

ról. 

Legyen képes megfogalmazni segítséggel 

– ismereteit és gyűjtőmunkájának eredményeit életkorának megfelelő szinten, 

– a népköltészeti alkotások legfontosabb jellemzőit (pl. művek keletkezése, műfajai, költői 

eszközök, szerkezeti sajátosságok), 

– a népköltészet és műköltészet különbségeit néhány jellemző jegy alapján. 

 

 

KAMARAZENE 

 

A népzene tanításában a kamarazenének kiemelt jelentősége van, hiszen a hagyományos nép-

zenei gyakorlatban is fontos szerepe van két vagy több hangszer együttes játékának, másrészt 

pedagógiai szempontból is előnyökkel jár a megszerzett egyéni tudás ilyen formában történő 

felhasználása. A gyűjtés technikai nehézségei miatt a népi kamarazenélés világából jóval ke-

vesebb hangzó forrás maradt fenn, mint a vokális népzenéből vagy a szolisztikus hangszeres 

zenéből. Emiatt a helyi adottságoknak és elvárásoknak megfelelően, elsősorban az autentikus 

formákon belül maradva a tanár elképzeléseit kell érvényesíteni. A népi kamarazenélésben 

nincsenek szigorú kötöttségek a hangszerek összetételére vonatkozóan. 

 

A népi kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

 

Népszerűsítse 

– a társas zenélés hagyományos formáit, ösztönözze a tanulókat együtt muzsikálásra, akár 

saját örömükre, akár színpadi ének- vagy tánckíséret céljait szolgálva. 

Készítse fel a tanulókat 

– a hagyományos népzenei kamarazenélés önálló művelésére, 

– a szólamok önálló, technikailag magas szintű, stílushű elsajátítására és megszólaltatására. 

Járuljon hozzá 
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– a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejlesz-

tésével a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

Ismertesse meg a tanulókat 

– a hangszeres népzene világával, gyakoroltassa a hangzó anyagok, kották egyéni és közös 

feldolgozását, ezek szabad alkalmazását, a zenei anyag folyamatos, dallam-, ritmus- és stí-

lushű megszólaltatását, fejlesztve az igényességet a jó hangzásra, lendületes megszólalásra, 

– az egymással társítható népi hangszerek sajátosságaival. 

Fordítson figyelmet 

– az egymás játékához, valamint az énekesekhez vagy táncosokhoz való alkalmazkodásra. A 

kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az iskolai és más rendezvények műsorait. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– hangszerét önállóan hangolni, 

– a szólista vagy zenésztársa jelzésére játékát pontosan megkezdeni és befejezni, tempót vál-

tani, illetve ezekhez pontos és jól értelmezhető jelzéseket adni, 

– hibáit önállóan korrigálni, szólamába visszatalálni, 

– önállóan, tisztán intonálni, pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, szólamát ma-

gas szintű hangszertudással, stílusérzékkel megszólaltatni, 

– állandóan figyelemmel kísérni az együttes összjátékát, 

– saját szólamát önállóan megtanulni és kigyakorolni akár kotta, akár hangzóanyag alapján, 

– iskolai tanulmányai befejezésével a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

– a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, alkalmazkodóképességgel, 

– a játszott népzenei anyagra vonatkozó formai ismeretekkel, 

– kottaolvasási, illetve hangzóanyag feldolgozási készséggel. 

 

 

ZENEKAR 

 

A zenekari foglalkozások alapvető célja az, hogy a tanulókat megismertessék egyéni tudásuk 

magasabb szintű, közösségi alkalmazásának módjaival, a zenekari muzsikálásban rejlő örö-

mökkel, és felkészítsék őket arra, hogy a későbbiek során amatőr vagy professzionális együt-

tesekben működjenek. A zenekari játék során a tanulók a hangszeres zene mellett megismer-
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hetik a népzene világának énekelt dallamait, a táncokat, a hangszeres zenével összekapcso-

lódó népszokásokat. Mivel a hangszeres népzene gyűjtése viszonylag későn kezdődött meg, 

és az együtt megszólaló hangszerek tekintetében nincsenek szigorú szabályok, nagy szerepe 

van a tanár elképzeléseinek, illetve az állandóan formálódó zenei-népzenei közízlésnek. A ze-

nekari játék alkalmat ad a gyakorlatlanabb tanulónak is a zene élvezetére, a fejlődésre, az 

egyénileg tanult zenei formák kipróbálására és alkalmazására, fejlesztve az egymás iránti oda-

figyelés, nyitottság képességét. 

 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 

 

Megismerteti a tanulókat a népzenében használatos alapvető zenekari játékmódokkal, az 

ének- és tánckíséreti formákkal, a különböző hangszerek szerepével, előadói hagyományaival 

a népzene dialektusain belül. 

Kialakítja a speciális népzenei „zenekari hallást”, a figyelemmegosztás képességét. 

Felkészíti a tehetségesebb tanulókat professzionális népzenei együttesekben való játékra. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– a zenekari játékban részt vevő hangszerek sajátságait, 

– az alapvető zenekari játékmódokat, kíséreti formákat, 

– a népzenei stílusok és dialektusok előadói hagyományait, a gyűjtött anyagot hangzó és 

kotta formában, 

– a különböző dialektusterületekre alapvetően jellemző hangszeres és énekelt dallamokat, 

táncokat, 

– a zenekaron belüli kommunikáció sajátos formáit, tudjon társainak jeleket adni, illetve 

értse és alkalmazza társainak jelzéseit. 

Legyen képes 

– szólamát helyes tempóban, dallam- és stílushűen, az adott műben a zenekar egészében be-

töltött funkciója szerint eljátszani, 

– hosszabb időn keresztül is figyelemmel kísérni társainak játékát, alkalmazkodni a dallam- 

és ritmusváltásokhoz, hibáit önállóan, társainak minél kevesebb problémát okozva kijavítani, 

– az újonnan tanulandó zenei anyagot önállóan feldolgozni. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 
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A tanuló ismerje 

– valamennyi dialektus alaprepertoárját, tudjon improvizatív módon is részt venni a zenekari 

játékban, kövesse az előre meg nem beszélt változásokat, illetve tudja vezetni a zenekart ilyen 

szituációban is. 

Tudjon 

– zeneileg kommunikálni énekesekkel, táncosokkal, zenekari szólistákkal. 

Legyen képes 

– felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

– önálló kamarazenekari produkcióban részt venni. 

 

 

NÉPDALKÖR 

 

A népdalkör a népzenetanítás sajátos kórusa. Mivel a magyar vokális népzene alapvető jelleg-

zetessége az egyszólamúság, a népdalkör az unisono hangzásvilágon belül igyekszik megszó-

lalását minél hatásosabbá és stílushűbbé tenni. (A nemzetiségi anyagban – német, szerb, hor-

vát, szlovák, rutén stb. – természetesen nagy szerepet kap a többszólamúság is, itt tehát sajá-

tos szempontok érvényesülnek.) 

A népdalkör segíti a tanulókat megszerzett egyéni tudásuk gyarapítására, alkalmazására, kö-

zösségformáló ereje által hat az emberi kapcsolatok fejlődésére, illetve a harmonikusabb sze-

mélyiség kialakulását segíti elő. Elmélyíti a kapcsolatot a hagyomány és ennek a mindennapi 

életben való alkalmazása között, ösztönzi a tanulókat a közös éneklésre, akár saját örömükre, 

akár szereplések formájában. 

 

A népdalkör foglalkozás szakirányú feladatai 

 

Ösztönözze a tanulókat az énekelt népzene sokszínű világának minél alaposabb megismeré-

sére, különös tekintettel a közösségi formákra. 

Fejlessze a tanulók 

– hallását, 

– ritmusérzékét, 

– stílusérzékét, 

– kottaolvasási és hangzóanyag értelmezési készségét, 

– zenei memóriáját, ízlését. 

Ismertesse meg a tanulókat 
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– a népzenei hangképzés sajátosságaival, az énekelt népzene kifejezőeszközeivel, az énekelt 

népzene hagyományaival, a benne rejlő értékekkel és ezek átadási formáival, 

– a népzene alapvető stílusjegyeivel, 

– a népi éneklés alkalmaival, az élet fordulóihoz, a jeles napokhoz kapcsolódó énekekkel, 

egyházi népénekekkel, 

– a táncokhoz kapcsolódó főbb énektípusokkal, 

– a népi énekléshez kötődő fontosabb hangzóanyagokkal, kottás gyűjteményekkel. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A népdalkör legyen képes 

– önálló, élményt adó szereplésre. 

A népdalkörben éneklő tanuló tudjon 

– fegyelmezetten viselkedni, vezetőjének jelzéseire (kezdés, dallam- és tempóváltások stb.) 

figyelni és utasításait végrehajtani, 

– jól tájékozódni a különböző népzenei stílus- és dialektusterületekben, 

– helyes légzéstechnikával, tiszta intonációval, helyes szövegmondással, megfelelő tempóvá-

lasztással, stílushűen énekelni, 

– alkalmazkodni társainak énekléséhez, segítve az egységes hangzás megvalósítását. 

 

 

ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE 

 

1. Az alapfokú művészetoktatás követelménye és tantervi programja keretében folyó elektroa-

kusztikus zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesz-

tésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. 

A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére 

építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket. 

Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, 

értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására. 

 

2. A program lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékony-

ság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai kész-

ségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására. 
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3. A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait is-

merteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagítá-

sával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel. 

 

 

A ZENEOKTATÁS ÁLTALÁNOS FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEI, FELADATAI 

 

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése. 

A zenei képességek fejlesztése (hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a 

dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuális kész-

ség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása). 

A zenei olvasás és írás alapfokot meghaladó készségének megalapozása és kifejlesztése. 

A technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás 

kialakítása. 

Rendszerezett zenei ismeretek, általános zenei műveltség átadása. 

A zenei műszavak és jelentésük megismertetése. 

A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismertetése. 

A főbb zenei stílusok sajátosságainak, a zeneirodalom nagy korszakainak, népünk zenéjének, 

a zene történetének és a zeneirodalom nagy egyéniségeinek megismertetése. 

A kortárs zene befogadására nevelés. 

A tanuló rendszeres zenehallgatásra nevelése. 

Az értékes zene megszerettetése. A tanulók zenei ízlésének formálása. 

A tanulók életkorának megfelelő zenei tárgyú könyvek, ismeretterjesztő művek olvasására 

való ösztönzés. A társművészetek iránti nyitottság kialakítása. 

A zenei élet eseményei iránti érdeklődés felkeltése, illetve részvétel a zenei életben. 

Tehetséggondozás. 

A zenei pályát választó tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra. 

A tanulók rendszeres, céltudatos, igényes munkára, hatékony gyakorlásra nevelése. 

A tanuló aktív társas muzsikálásra nevelése. 

Közreműködés az egyéb intézmények kulturális rendezvényein. 

Az amatőr zenekarokban, kamaraegyüttesekben, kórusban történő aktív részvételre való elő-

készítés, ösztönzés. 

Cserekapcsolatok létesítése hazai és – lehetőség szerint – külföldi zeneoktatási intézmények-

kel. 

 

 



 

706 

A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA, ÓRATERVE, TANTÁRGYAI 

 

Tanszakok: 

– szintetizátor-keyboard, 

– szintetizátor, 

– számítógépes zene. 

A képzés időtartama: 

– szintetizátor-keyboard tanszakon: 

„A” tagozaton 8 év (2+6 évfolyam), 

„B” tagozaton 8 év (3+5 évfolyam), 

– szintetizátor tanszakon: 12 év (2+10 évfolyam), 

– számítógépes zene tanszakon: 

„A” tagozaton 8 év, 

„B” tagozaton 8 év (1+7 évfolyam). 

(Megjegyzés: az évfolyamszámok magukba foglalják az előképző, alapfok és továbbképző 

évfolyamait. A képzési idő első számjegye az elméleti és egyéb előtanulmányokat jelöli. A 

„B” tagozat első számjegye az „A” tagozaton végzett előtanulmányokat jelenti. A „B” tago-

zatra a tanulót az alapfok 2. évfolyamától javasolt irányítani.) 

 

ÓRATERVEK 

SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD TANSZAK 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok 

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

Főtárgy - - 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óraszám 2-4 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Főtárgy: szintetizátor-keyboard (egyéni). 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

Kötelezően választható tárgyak: 

– elméleti: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); 
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– gyakorlati: zongora, orgona vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; 

– egyéb: szintetizátor, számítógépes zene. 

Választható tárgyak: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora, második 

hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; szintetizátor, számítógépes zene. 

(Zenei ismeret: a szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, impro-

vizáció tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei 

alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető.) 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

 

A TANÍTÁSI ÓRÁK SZÁMÁRA ÉS KÉPZÉSI IDEJÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉ-

SEK 

 

„A” és „B” tagozat 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton: minimum 2x30 perc 

„B” tagozaton: minimum 2x45 perc 

[A közoktatási törvény 52. § (9) bekezdés a) pontja alapján: egyéni – egy-három tanuló ré-

szére szervezett – foglalkozás tartható.] 

 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5-6. évfolyamon 

elmélet: minimum 1x45 perc 

 

Választható tárgy: 

az előképző 1. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás 

„B” tagozaton 

elmélet: minimum 1x45 perc 
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gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos), vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

Hangszeres előkészítő 

egyéni: 2x30 perc 

csoportos: 2x45 perc 

 

Kamarazene: 

minimum 1x45 perc 

A kamarazene csoportlétszáma a műfajnak megfelelően: 2-8 fő, maximum 15 fő. 

 

Zenekar, kórus: 

minimum 2x45 perc 

 

Zongora, második hangszer: 

minimum 1x30 perc 

 

 

SZINTETIZÁTOR TANSZAK 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok Továbbképző 

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

Főtárgy - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óraszám 2 2-4 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Főtárgy: szintetizátor (amely magában foglalja a hangszerismeret és a szintetizátor kamara 

tananyagát is). 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

– elméleti: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); 
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– gyakorlati: zongora vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; 

– egyéb: szintetizátor-keyboard, számítógépes zene. 

Választható tárgyak: hangszeres előkészítő; szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetör-

ténet-zeneirodalom, improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); 

zongora vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; szintetizátor-keyboard, 

számítógépes zene. 

(Zenei ismeret: a szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, impro-

vizáció tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei 

alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető.) 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó rendelkezések 

 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

 

Főtárgy: 

az alapfok 1-2. évfolyamán minimum 2x30 perc, 

az alapfok 3. évfolyamától minimum 2x45 perc, amelyek közül az egyik egyéni szintetizátor-

óra, a másik pedig 3-3 gyerekenként összevont egyéni óra, ahol – hetente váltakozva – az 

egyik héten hangszerismeret, a másik héten pedig szintetizátor kamara óra javasolt. 

[A közoktatási törvény 52. § (9) bekezdés a) pontja alapján: egyéni – egy-három tanuló ré-

szére szervezett – foglalkozás tartható.] 

 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő 2x45 perc 

a 4. évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy: 

az 5-6. évfolyamon: 

elmélet: minimum 1x45 perc 

 

Választható tárgy: 

az előképző 2. évfolyamától 1 vagy 2 foglalkozás. 
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SZÁMÍTÓGÉPES ZENE TANSZAK 

 

Tantárgy Évfolyamok 

 Előképző Alapfok 

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

Főtárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Kötelező vagy kötelezően választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Választható tárgy 2 2 2 2 2 2 2 2 

Összes óraszám 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 4-6 

 

Főtárgy: számítógépes zene. 

 

Kötelező tárgy: szolfézs. 

 

Kötelezően választható tárgyak: 

– elméleti: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció 

(mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); 

– gyakorlati: zongora vagy egyéb második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; 

– egyéb: szintetizátor-keyboard, szintetizátor. 

Választható tárgyak: szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, 

improvizáció (mindezek együttes műveltségi programként is taníthatók); zongora vagy egyéb 

második hangszer, kamarazene, zenekar, kórus; szintetizátor-keyboard, szintetizátor. 

(Zenei ismeret: a szolfézs, hangszínszolfézs, zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, impro-

vizáció tantárgyak tantervi programjai alapján, mint együttes műveltségi terület, önálló zenei 

alapismereteket tartalmazó helyi tanterv készíthető.) 

Az elméleti és kamarazenei tantárgyak csoportos foglalkozások. 

 

 

A tanítási órák számára és képzési idejére vonatkozó 

rendelkezések 

 

„A” és „B” tagozat 

A tanítási órák (foglalkozások) száma és azok ideje tanítási hetenként értendő. 

 

Főtárgy: 

„A” tagozaton minimum 2x30 perc, 
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„B” tagozaton minimum 2x45 perc. 

[A közoktatási törvény 52. § (9) bekezdés a) pontja alapján: egyéni – egy-három tanuló ré-

szére szervezett – foglalkozás tartható.] 

 

Kötelező tárgy: 

a képzési idő 2x45 perc 

„A” tagozaton a 4. évfolyam végéig 

„B” tagozaton az utolsó évfolyam végéig 

 

Kötelezően választható tárgy: 

„A” tagozaton az 5. évfolyamtól 

elmélet: minimum 1x45 perc 

 

Választható tárgy: 

„B” tagozaton 

elmélet: minimum 1x45 perc 

gyakorlat: minimum 1x45 perc (csoportos) vagy 

minimum 1x30 perc (egyéni) 

 

A zeneoktatás kötelezően előírt tantárgyai és azok óraszámai figyelembevétele mellett a ta-

nuló a zeneművészeti ág bármelyik területe (klasszikus zene, népzene, jazz-zene), illetve más 

művészeti ág (képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág) képzésébe is 

bekapcsolódhat, illetve azok központilag meghatározott tanítási óráin részt vehet. 

 

 

SZINTETIZÁTOR-KEYBOARD 

 

A szintetizátor tanításának célja, hogy felkészítse a tanulókat az elektronikus zenei hatások 

felismerésére, befogadására és ilyen jellegű zenei önkifejezésre. 

 

A szintetizátor-keyboard, digitális zongora tanításának szakirányú feladatai 

 

– Ismertesse meg a tanulókkal a hangszer sajátosságait, és alakítsa ki a hangszer biztonságos 

kezelését, 

– alapozza meg a biztos technikai tudást a zeneelmélettel való szoros összefüggésben, 

– adjon teret, lehetőséget a zenei fantázia kibontakoztatására, kreativitásra, 
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– a klasszikus zeneelméleti rendszeren keresztül vezesse rá őket a tánc- és jazz-zenei össze-

függések logikájára, 

– ismertesse meg a főbb tánc- és jazz-zenei stílusok sajátosságait, összevetve azokat klasszi-

kus zenetörténeti előzményeikkel, 

– biztosítson olyan szilárd elméleti, technikai, gyakorlati tudásanyagot, amely a számítógép 

és MIDI-berendezések zenei alkalmazási területén is használható, 

– adjon lehetőséget arra, hogy a fiatalok rajongása a szintetizátor iránt ne korlátozódjék csak 

a könnyűzene és a jazzművészet területére, hanem a szerzett zenei műveltség bármikor ko-

molyzenére váltható legyen. 

Az oktatás ismertesse meg a tanulókkal 

– a szintetizátor-keyboard múltját, fejlődési szakaszait, 

– a hangszer felépítési sajátosságait, 

– a legfontosabb érintésvédelmi szabályokat. 

Alakítson ki 

– könnyed klaviatúra- és funkciókezelést, 

– önálló hangszín- és ritmuskezelést, 

– kielégítő improvizációs készséget, 

– megfelelő játéktechnikai biztonságot. 

Fordítson figyelmet 

– a céltudatos gyakorlási módszer kialakítására, 

– a lapról olvasási készség fejlesztésére, 

– a tudatos zenei memorizálásra, 

– a művek zeneileg igényes kidolgozására, 

– a rendszeres társas muzsikálásra. 

Tanítsa meg a tanulókat a legalapvetőbb hangszer-karbantartási feladatokra. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– a szintetizátor-keyboard múltját, fejlődési szakaszait (monofon-polifon szintetizátorok, ze-

nei számítógépek), 

– a tánc- és jazz-zenei stílusokat, stílusirányzatokat, a zeneszerzők és előadóművészek mun-

kásságát, 

– a legelemibb érintésvédelmi szabályokat, 
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– a tanult anyagban előforduló tempó- és karakterjelzéseket, egyéb előadási jeleket, zenei 

műszavakat és ezek jelentését, 

– a tanult előadási darabok zeneszerzőinek nevét, a művek címét, és tudja helyesen kiejteni 

és leírni azokat. 

Legyen képes 

– a zenei anyag kottahű előadására, 

– más hangszerekkel együtt játszani, kisebb zenekarokba beilleszkedni, 

– repertoárjának egyharmad részét kotta nélkül is eljátszani és ennek az anyagnak az állandó 

kézben tartására, 

– a szintetizátor-keyboard funkcióinak kezelésére, 

– az előadott művek önálló hangszín- és ritmuskezelésére, 

– megfelelő technikai tudásszintet elérni, mely az improvizációs gyakorlatokhoz szükséges. 

Rendelkezzék 

– megfelelő előadókészséggel, ritmus- és periódusérzékkel, 

– jó zenei hallással, 

– művészi előadókészséggel, kreativitással, 

– vizuális, koncentráló- és memorizálóképességgel, 

– a hangszer megszólaltatásához szükséges alapvető elektrotechnikai ismeretekkel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– szélesebb körben a különböző szintetizátorok működési elvét, programozását, 

– a klasszikus zeneszerzők munkásságát. 

Legyen képes 

– repertoárjának nagy részét kotta nélkül is eljátszani, 

– repertoárjának egy részét transzponálni, 

– repertoárjának egy részét improvizálni, 

– összetettebb harmóniavezetésű darabokat játszani. 

Rendelkezzék önálló harmóniaszerkesztési készséggel. 

 

 

SZINTETIZÁTOR 

 

A program célja: 

– alakítsa ki a különböző billentéstechnikájú billentyűs hangszerek – akusztikus zongora, di-

gitális zongora, szintetizátor – játéktechnikai és zenei alapjait, 
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– fejlessze a tanuló zenei képességeit a szintetizátor és a hozzá tartozó digitális eszközök se-

gítségével, 

– alapozza meg a klasszikus és kortárs zenei műveltséget a digitális és számítástechnikai esz-

közök segítségével, 

– fejlessze a hangszínek iránti fogékonyságot és a hallást a különböző előadásmódok fino-

mabb megkülönböztetéséhez. 

A program feladata: 

– adjon áttekintést a zenetörténet billentyűs irodalmáról, és ne zárkózzon el a jazz- és tánc-

zene kiemelkedő alkotásaitól sem, 

– foglalkozzon a szintetizátorra írott eredeti művekkel és átiratokkal, alakítsa ki az ezek in-

terpretálásához szükséges játéktechnikai és stílusbeli jártasságot, 

– ismertesse meg a hangszer technikai sajátosságait, hangtechnikai alapelveit, 

– teremtse meg már az alsóbb évfolyamokon is az aktív kamarazenélés, zenekari játék lehe-

tőségét, 

– alakítson ki jó improvizációs készséget, ösztönözze a tanulót zenei fantáziájának kiélésére, 

– készítsen fel a számítógépes zenei alkalmazások kreatív használatára, 

– adjon lehetőséget a későbbi szintetizátor előadóművészi, illetve zeneszerzői pályára való 

felkészülésre. 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

A tanuló ismerje 

– az akusztikus, az elektronikus (analóg és digitális) billentyűs hangszerek kialakulását, fej-

lődéstörténetét, főbb szerkezeti elemeit, azok működését, 

– az akusztikus, az elektronikus (analóg és digitális) eszközökre írt klasszikus és kortárs iro-

dalmat, a meghatározó előadók munkásságát, 

– az analóg és digitális hangkeltő-berendezések közötti különbségeket, 

– a hangszintézissel kapcsolatos alapvető tudnivalókat, 

– a számítógép felhasználási lehetőségeit a zene területén. 

Legyen képes 

– a maga és környezete örömére muzsikálni választott hangszerén, 

– klasszikus és kortárs zeneműveket akusztikus és digitális zongorán, illetve szintetizátoron 

megfelelő szinten megszólaltatni, 

– szintetizátorokkal és más hangszerekkel együtt zenélni (kamara- és zenekari produkcióban 

egyaránt), 

– a szintetizátor funkciót készségszinten kezelni, 
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– a hangszintézis-ismeretek felhasználásával önállóan hangszíneket, hangzásokat létrehozni, 

– a tanult művekből önállóan egyszerűbb átiratokat (kamaraátiratokat is), hangszereléseket 

készíteni, 

– kisebb kompozíciókat önállóan megalkotni, 

– a hangszer megszólaltatásához szükséges hangtechnikai eszközöket (erősítő, hangfal, mik-

rofon stb.) összeállítani, alapfokon kezelni. 

Rendelkezzék 

– a program anyagának megfelelő billentyűs készségekkel az elektronikus zenei területen 

szükséges és elvárható előadókészséggel, 

– a kortárs zene olvasásához és interpretálásához szükséges alapvető elméleti ismeretekkel, 

– a korszerű képzettség alapjául szolgáló kreativitással, 

– a későbbi amatőr zenéléshez szükséges jártassággal a hangtechnika területén, 

– a zenei alkalmazásoknak megfelelő jártassággal a számítástechnika területén. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az alapfok végére megfogalmazott követelményeken felül: 

– a tanuló játéktechnikai készsége érje el azt a szintet, hogy legyen képes az ajánlott anyag-

nak megfelelő nehézségű művek előadására – az egyéni alkati sajátosságok figyelembevétele 

mellett, 

– a tanuló előadói készsége tükrözze az életkorából adódó érettebb, elmélyültebb és átéltebb 

minőséget, 

– a hangszer értő használatához tartozó számítógépes zenei, hangtechnikai, elektrotechnikai 

és hangszintézis-elméleti ismeretek kerüljenek tudatosabb alkalmazásra a közismereti iskolák-

ban szerzett fizikai ismeretek felhasználása révén, 

– a tanuló legyen képes önállóan elektroakusztikus zeneműveket létrehozni. 

 

 

SZÁMÍTÓGÉPES ZENE 

 

A program célja: 

– komplexen gondolkodó, önálló zenei megnyilatkozásra képes személyiség fejlesztése, aki 

zeneelméleti téren is megfelelő alapképzettséggel rendelkezik, 

– a tanuló zenei képességeinek fejlesztése a számítógépes zenei eszközök segítségével, 

– teremtsen lehetőséget a művészetek közötti együttműködésre a számítógép segítségével, 
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– helyezzen hangsúlyt a képességek fejlesztésére, a lexikális tudás kizárólagos elsajátítása 

mellett, 

– legyen a tanulónak átfogó, élményszerű képe a zene szerkezetéről, a művek formájáról, 

– rendszeresen foglalkozzon a tanuló komponálással, improvizációval, 

– erősítse a kortárs zene iránti nyitottságot, 

– az új számítógépes zenei alkalmazások és digitális eszközök figyelemmel kísérése és hasz-

nálatának önálló elsajátítása, 

– az alapvető akusztikai és elektroakusztikai ismeretek elsajátítása. 

A program feladata: 

– fejlessze fokozatosan zenehallgatással, kreatív kompozíciós és improvizatív feladatokkal a 

zenei fantáziát, 

– nyújtson ismereteket a zeneelmélet alapvető szabályairól, a zenei formákról, a zene szerke-

zeti elemeiről, 

– ismertesse a hangszerelés alapvető szempontjait, tudnivalóit, 

– adjon ismereteket a számítógépes zeneszerzés és hangelőállítás különböző területeiről, 

– ismertesse a szintetizátorok, a mintavevők és effektprocesszorok alapvető tudnivalóit, 

– kiemelten foglalkozzon a számítógép segítségével írott művek megismertetésével és elem-

zésével, 

– nyújtson ismereteket az elektroakusztikus darabok előadásának feladatairól, 

– ismertesse az alapvető akusztikai és elektroakusztikai törvényszerűségeket. 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén 

A tanuló ismerje 

– az elektroakusztikus és számítógépes zene kialakulásának történetét, 

– a klasszikus és elektroakusztikus zeneirodalom kiemelkedőbb alkotásait és szerzőit, de ne 

zárkózzék el a jazz- és a tánczene értékes alkotásaitól sem, 

– a számítógépes zenei alkalmazásokat és digitális zenei eszközöket, valamint ezek alapfokú 

kezelését, 

– a legfontosabb hangszintézis-technikákat. 

Legyen képes 

– olyan szintű zenei megnyilatkozásokra, melyek tükrözik, hogy felismeri és alkalmazni 

tudja a zene általános elemeit és szerkesztési szabályait a számítógépes zenei programok és 

digitális eszközök segítségével, 

– számítógép és digitális eszközök segítségével különféle hangzásokat létrehozni, 
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– önálló zenei alkotásokat létrehozni, 

– zenei felvételek készítésére, szerkesztésére. 

Rendelkezzék 

– hangszínek iránti fogékonysággal, kifinomult, az új hangzásokra nyitott hallással, 

– a feladatoknak megfelelő ismeretekkel a zeneelmélet, a formatan, a hangszerelés területén, 

– ismeretekkel az improvizáció és komponálás témakörében, 

– megfelelő szintű általános számítógépes ismeretekkel, 

– az elektroakusztikus produkciók létrehozásához és előadásához szükséges hangtechnikai 

ismeretekkel. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló ismerje 

– az elektroakusztikus és számítógépes zene aktuális irodalmát. 

Legyen képes 

– multimédiás programok együttes kezelésére, 

– interaktív MIDI programokat felhasználó számítógépes zenei darabok megszólaltatására, 

– elektroakusztikus zeneművek hangosítására, térbeli projekciójára. 

Rendelkezzék 

– ismeretekkel a koncertszervezés és a szerzői jogok területén. 

 

Követelmények a továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

Az „A” tagozat végén (az alapfok követelményein felül) 

A tanuló 

– számítógépes zenei, hangtechnikai, elektrotechnikai és hangszintézis-elméleti ismeretei ke-

rüljenek tudatosabb alkalmazásra a közismereti iskolákban szerzett fizikai ismeretek felhasz-

nálása révén, 

– kompozíciós készsége tükrözze az életkorából adódó érettebb, elmélyültebb és átéltebb mi-

nőséget. 

A tanuló ismerje 

– az elektroakusztikus és számítógépes zenében használatos szerkesztési technikákat, 

– a digitális hangfelvevő-rendszerek felhasználói szintű kezelését, 

– a legegyszerűbb homofon és polifon szerkesztési technikákat, 

– a harmonizálás alapvető tudnivalóit. 

Legyen képes 

– önállóan készített audiofelvételeit, mintavett hangjait kompozícióiban felhasználni, 
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– felhasználói szinten kezelni egy kottagrafikus programot, 

– improvizációt is tartalmazó zeneműveit koncertkörülmények között előadni, 

– bonyolultabb dallamot megharmonizálni, 

– önképzéssel továbbfejlődni. 

Rendelkezzék ismeretekkel a zenei hangulatfestés eszközeiről. 

 

A „B” tagozat végén (az „A” tagozat követelményein felül) 

A tanuló 

– ismeretei és képességei legyenek mélyebbek az „A” tagozat minimális követelményeinél, 

– legyen képes szakirányú továbbtanulásra. 

 

 

HANGSZÍNSZOLFÉZS 

 

A hangszínszolfézs tanításának célja: 

– a tantárgy sajátos eszközeivel hozzájárulni a főtárgyi tanulmányok elmélyítéséhez, a tanuló 

szakmai ismereteinek bővítéséhez, képességeinek, készültségének, kritikai érzékének fejlesz-

téséhez, 

– fejleszteni a tanulók hallási képességeit a hangszínérzékelés területén, 

– megismertetni a tanulókat napjaink és a közelmúlt zenéjének sokszínű hangzásvilágával, 

– megismertetni a tanulókat a legfontosabb hangzási tulajdonságokkal (hangszín, hangma-

gasság, hangzási felület, térbeli megjelenés), 

– szempontokat adni a hangjelenségek sokaságában való eligazodáshoz, 

– segíteni a tanulókat újszerű zenei tartalmak befogadásában, felkelteni a kortárs zene iránti 

érdeklődést, 

– olyan zenei gondolkodás kialakítása, amely a XX. századi zenehallgatási körülményeket 

figyelembe veszi, és segíti a tanulót a hangzásjelenségek megítélésében az elektroakusztikus 

hangkeltés és hangvisszaadás valamennyi területén. 

 

A hangszínszolfézs tanításának szakirányú feladatai 

 

– Szembesíteni a tanulókat hangjelenségek sokaságával zenei és egyéb példákon keresztül, 

– megismertetni a tanulókkal a legátfogóbb hangzási tulajdonságokat (hangszín, hangmagas-

ság, hangerő stb.), szempontokat adni a hangjelenségek osztályozásához, 

– fejleszteni a tanulók hangszínek, hangminőségek iránti érzékenységét és hangszínmemóri-

áját, 
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– gyakoroltatni különféle hangjelenségek különféle szempontok szerinti osztályba sorolását, 

– megismertetni a tanulókkal a hangok legfontosabb fizikai tulajdonságait, szemléletesen be-

mutatni, hogy a fizikai és a hangzási sajátosságok között összefüggés van, 

– alkalmat teremteni hangzási térélmények megtapasztalására, térben folyó hangzási történé-

sek jellemzésére, osztályozására, 

– ismereteket adni hangfelvételek készítésének alapvető zenei, esztétikai követelményeiről, 

– módot adni, hogy az elsajátítandó tudnivalók minél több zenei élményhez kapcsolódhassa-

nak. 

 

Követelmények a program elvégzés után 

 

A tanuló ismerje 

– a legáltalánosabb hangzási tulajdonságokat (hangszín, hangmagasság, hangzáserősség, 

hangzási felület, térbeli megjelenés), 

– a hangjelenségek alapvető fizikai paramétereit (frekvencia, amplitúdó, spektrum), 

– a fizikai paraméterek és a hangzási sajátságok közti alapvető összefüggéseket, 

– a hangjelenségek osztályozását fizikai jellemzőik szerint. 

A tanuló ismerje fel hallás után az alábbi alapvető hangszínosztályokat: 

– harmonikus hangzások, inharmonikus hangzások, zajok, 

– gyors felfutású hangok, lassú felfutású hangok, kitartott hangok, impulzusszerű, rövid han-

gok, gyors lecsengésű hangok, lassú lecsengésű hangok, 

– statikus hangzások, az időben változó spektrumú hangzások, 

– pontszerű hangzások, a teret kitöltő hangzások, közeli hangzások, távoli hangzások. 

Legyen képes 

– felismerni és memorizálni különböző hangszíneket, 

– különféle karakterű hangzásokat jellemezni, ismérveik alapján a megfelelő osztályokba be-

sorolni, 

– rezgésjelenségek fizikai adatai alapján hangminőségre következtetni, 

– hangjelenségek hangzási sajátságai alapján fizikai jellemzőkre következtetni, 

– a hang fizikai paraméterváltozásaihoz hozzárendelni a megfelelő hangszínváltozásokat, 

– megszerzett ismeretei alapján zeneműveket elemezni. 

Rendelkezzék 

– a számítógépes zene új hangzásaira is nyitott, sokoldalúan kiművelt hallással, 

– megfelelő jártassággal a kortárs zeneirodalomban felhasznált, új hangzások területén, 

– hangfelvételek minőségének megítéléséhez szükséges kritikai érzékkel. 
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SZOLFÉZS 

 

A szolfézstanítás célja a zenei képességek sokoldalú fejlesztése és olyan zenei gondolkozás 

kialakítása, amely segíti a zenét tanuló tanulót a zenei anyag helyes értelmezésében és meg-

szólaltatásában. 

A szolfézs tantervi program e cél elérését kívánja segíteni azzal, hogy 

– az általános zenei képességek fejlesztését, és 

– a zenei alapismeretek elsajátítását pedagógiai folyamattá szervezi. 

Külön figyelmet fordít arra, hogy e folyamat gazdagítsa a tanulót a zene megszólaltatásának 

és befogadásának örömével. 

 

A szolfézstanítás szakirányú feladatai 

 

– A tanuló személyiségének erkölcsi és szellemi formálása; érzelemvilágának kibontakozta-

tása, nemzeti identitástudatának megalapozása, 

– átfogó zenei műveltség kialakítása, 

– a hangszertanulás segítése, 

– a társművészetek iránti nyitottság megalapozása, 

– a zenei készségek kiművelése, a képességek fejlesztése (mind befogadásban, mind repro-

dukálásban) az alábbi területeken: 

= ritmus-metrum, 

= tiszta intonáció, 

= tájékozódás a magassági viszonyokban (relációk, hangközök), 

= dallamhallás, 

= többszólamúság-harmóniaazonosítás, 

= zenei olvasás-írás, 

= zenei szerkezet (forma, frazeálás, agogika), 

= zenei memória, 

= rögtönzés, 

= zenehallgatás (szemben az előbbiekkel: a szintetizáló hallás fejlesztése), 

– a zenei pályára készülő tanulók felkészítése a továbbtanulásra. 

A szolfézstanítás – a hangszertanítással szerves egységben – a zene megszerettetését, a ké-

sőbbi öntevékeny muzsikálás és zenehallgatás iránti igény kialakulását kívánja megalapozni. 

 

Követelmények a program elvégzése után 
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Általános követelmények 

Rendelkezzék a tanuló 

– olyan késztetéssel, mely a választott – eddig tanult – muzsikálási formát élete szerves ré-

szévé teszi, 

– mindazokkal a zenei készségekkel, jártasságokkal, ismeretekkel, melyek eszközt biztosíta-

nak a zene stílushű megszólaltatásához, 

– olyan zenei áttekintőképességgel, melynek birtokában önállóan meg tudja oldani a képes-

ség-készség szintjének megfelelő zenei feladatokat, 

– a tanulmányai során elsajátított készség- (K), jártasság- (J), ismeret-repertoárral (I). 

 

Követelmények az alapfok elvégzése után 

 

Hangszeres tanszakok és szolfézs főtanszak „A” tagozat 

 

Ismerje a tanuló a ritmuselemeket a harminckettedektől az egész értékű kottáig (I). Tudjon tá-

jékozódni ezeknél nagyobb és kisebb értékekben is. 

Ismerje fel hallás után és kottaképről az alábbi ritmusképleteket: szinkópa, éles és nyújtott rit-

mus, egyszerűbb átkötések (K). 

Legyen jártas ezek diminuált és augmentált formáiban is (J). 

Legyen áttekintőképessége a 2/4, 3/4, 4/4, 3/8, 6/8, 2/2, 3/2, 4/2-es ütemekben (K). 

Ismerje az egyszerűbb aszimmetrikus metrumokat (J-I). 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben (könnyebb alterációkban is) 4 

#, 4 b-ig (K). 

Ismerje a pentaton hangsort (J-I). 

Tudja a dúr és moll hangsorokat 7 #, 7 b-ig (J). Ismerje a háromféle moll hangsort (J-I), is-

merje a modális hangsorokat (J-I). 

Tudja megállapítani a hangnemeket, hangszeres anyagához kapcsolódóan is (K). 

Legyen tájékozott a hangmagassági viszonyokban: 

– ismerje fel hallás után az oktávon belüli tiszta, kis és nagy hangközöket (K), 

– ismerje a bővített szekund, bővített kvart, szűkített és bővített kvint, szűkített szeptim 

hangközöket; tudja ezeket kottaképről is azonosítani (J). 

Ismerje a négyféle hármashangzat, a dúr és moll fordítások, valamint a dominánsszeptim-

hangzat felépítését (K). (A szűkített és bővített hármashangzatok megfordításait csak ismeret 

szinten.) 

Legyen képes ezeket hallás után felismerni, és kottaképről azonosítani (K). 
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Ismerje a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzat felépítését (I). 

Ismerje a funkciós főakkordokat 4 #, 4 b-ig (K). Tudja ezeket kottaképről felismerni hangsze-

res anyagához kapcsolódóan is (J-I). 

Ismerje a funkciós vonzást (I). 

Ismerje a hangnemi kitérés és moduláció fogalmát (J-I). 

Tudjon lejegyezni: 

– rövid szótagszámú, tempo giusto magyar népdalt szöveggel (K), 

– igen könnyű műzenei periódust, funkciót jelző basszussal (K). 

Legyen képes fentieknek megfelelő nehézségi fokú dallamot lapról olvasni (K). 

Ismerje és tudja kottaképről is azonosítani (hangszeres tanulmányaiban alkalmazni): 

– a magyar népzene stílusjegyeit, 

– a periódus fogalmát, 

– a kis formákat, 

– a triós formát, 

– a szonátaformát, 

– a rondót, 

– a barokk és klasszikus táncokat (J-I). 

Rendelkezzék alapvető zenetörténeti tájékozottsággal: a zenetörténeti korok, kiemelkedő ze-

neszerzők, műfajok ismeretével (J-I). 

Legyen képes zenehallgatás alapján felismerni barokk, klasszikus, romantikus és XX. századi 

zenét. 

Ismerje a leggyakrabban előforduló zenei kifejezéseket. 

 

Zenei anyag 

 

Tudjon 

– 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (kotta nélkül), 

– 20 műzenei szemelvényt (ebből 10-et kotta nélkül) énekes vagy hangszeres előadásban 

megszólaltatni a következő zenetörténeti korokból arányosan: 

a) középkor, 

b) reneszánsz, 

c) barokk, 

d) klasszika, 

e) romantika, 

f) XX. század. 

(Ezen belül dalok, táncok, kánonok és társas énekek; témák nagyobb terjedelmű művekből.) 
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Hangszeres tanszakok „B” tagozat 

 

„Hosszú” tanszakok 

(Kapcsolódva a felvételi vizsgák felvételi anyagának megfogalmazásához.) 

Tudjon a tanuló 10 – periódus terjedelmű – barokk és klasszikus dallamot fejből szolmizálni, 

szöveggel előadni. 

Tudjon 10 magyar népdalt fejből, szöveggel, élményszerűen előadni. 

Ismerje a kvintkört, tudja a hangsorokat 7 #, 7 b előjegyzésig (dúr és háromféle moll hang-

sor). 

Ismerje a modális hangsorokat. Tudja ezeket énekelni ábécés nevekkel 4 #, 4 b előjegyzésig. 

Tudja énekelni ábécés nevekkel a hangközöket; a hármashangzatokat és fordításaikat; a domi-

nánsszeptim- és a mollbeli VII. fokú szűkített szeptimhangzatokat dúr és moll hangsorokban, 

oldással. 

Ismerje fel a fentieket együtthangzásban hallás után, és tudja lejegyezni 2 meghallgatás alap-

ján. 

Tudja ábécés nevekkel énekelni 4 #, 4 b előjegyzésig a főhármasokat dúrban és mollban. 

Tudjon lejegyezni 

– hangköz- és hangzatmenetet – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat – 4-

5 meghallgatás alapján, 

– kétszólamú dallamot – mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést, tartalmazhat – 6-8 meg-

hallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségű dallamot szolmizálva, alkalmi hang-

zókkal és ábécés nevekkel. 

Legyen képes az egyszerű műzenei formákat hallás után felismerni. 

Ismerje a fontosabb műzenei formák felépítését: szonáta, rondó, variáció. 

Ismerje a magyar népdalok stílusköreit és stílusjegyeit. 

Rendelkezzék alapvető zeneirodalmi és zenetörténeti tájékozottsággal. 

Legyen jártas a megismert zenei stílusokban, tudjon stílushűen megszólaltatni műveket. 

Legyen képes ismereteinek, zenei készségeinek szintetizálására és önálló alkalmazására. 

 

„Rövid” tanszakok 

Azonos a 6 éves tanszakok „B” tagozatos követelményrendszerével, kivéve: 

Tudjon lejegyezni 

– hangköz- és hangzatmenetet, mely könnyű alterációt, hangnemi kitérést tartalmazhat, 4-5 

meghallgatás alapján, 
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– kétszólamú dallamot, mely könnyű alterációt tartalmazhat, 6-8 meghallgatás alapján. 

Tudjon lapról énekelni a fentiekhez hasonló nehézségi fokú dallamot szolmizálva, alkalmi 

hangzókkal és ábécés nevekkel. 

 

Követelmények a továbbképző „A” tagozat évfolyamainak elvégzése után 

 

Ismerje és tudja alkalmazni – az alapfokon tanultakon túl – a zenehallgatási anyagban, hang-

szeres darabjaiban és a tanult készségfejlesztési anyagban előforduló ritmuselemeket és -kép-

leteket (K). 

Legyen áttekintőképessége a 9/8, 6/4-es és a zenei anyagban előforduló egyéb ütemekben (K). 

Ismerje az aszimmetrikus metrumokat (I). 

Rendelkezzék biztos tájékozódóképességgel a relatív és abszolút rendszerben (alterációkban 

is) 7 #, 7 b-ig (K). 

Ismerje a dallamhangok szerepét, tudja ezeket zeneileg értelmezni: 

– melizma, 

– főhang, 

– váltóhang, 

– átmenőhang (J-I). 

Ornamensek (I). 

Ismerje a kvintkört (J). 

Tudja a dúr és háromféle moll hangsorokat, a vezetőhangokat 7 #, 7 b-ig (J-I). 

Ismerje 

– az egészhangú skálát, 

– az akusztikus hangsort, 

– a modellskálákat, 

– a Reihe-t (J). 

Tudja 

– a dodekafónia, 

– az aranymetszés fogalmát (J-I). 

Ismerje 

– a hármas- és négyeshangzatok felépítését (dominánsszeptim, mollbeli VII. fokú szűkített 

szeptim), ismerje fel hallás után, tudja azonosítani kottaképről és felépíteni abszolút rendszer-

ben (K), 

– a cluster fogalmát. 

Rendelkezzék biztos tájékozottsággal a funkciós zenében: 

– ismerje fel a funkciókat hallás után (K), 
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– ismerje a funkciós fő- és jellegzetes mellékhármasokat (K-J), 

– ismerje az alterációk szerepét (J-I), 

– ismerje fel a hangnemi kitérést és modulációt kottakép alapján (J-I). 

Ismerje a romantika hangzásvilágának jellegzetességeit: 

– alterációk, 

– tercrokonság (I). 

Ismerje a tonalitás felbomlásának elvét, ismerje a bi- és a politonalitást (I). 

Ismerje a legfontosabb zenei szerkesztésmódok fogalmát. 

Tudja ezeket alkalmazni hangszeres tanulmányaiban is. 

Ismerje 

– a barokk szonátaformát, 

– a Scarlatti-féle szonátaformát, 

– a klasszikus szonáta-rondót és a 

– romantikus szonátát (I-J). 

Tudjon lejegyezni 

– könnyű klasszikus periódust funkciót jelző basszussal, 

– könnyű romantikus dallamot vagy szemelvényt (K). 

Tudjon lapról olvasni fentiek nehézségi fokának megfelelő dallamot. 

Rendelkezzék alapos zenetörténeti tájékozottsággal, zenetörténeti korok, kiemelkedő zene-

szerzők, műfajok ismeretével (I-J). 

Ismerje fel hallás után a főbb zenetörténeti korok stílusjegyeit, jellemző műfajait, formáit. 

Tudja ezeket néhány társművészeti alkotással összekapcsolni. 

 

Zenei anyag 

 

Tudjon a tanuló 

– 20 magyar népdalt élményszerű előadásban megszólaltatni (10 régi, 10 új stílusút, ebből 

néhány parlando, rubato, díszített népdalt), 

– ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, válogatva a következőkből: 

= gregorián zene, 

= reneszánsz kórusmuzsika (Palestrina, Lassus), 

= a középkor hangszeres világi zenéje, 

= kora barokk (Monteverdi, Pucell), 

= barokk: 

- J. S. Bach (invenció, fúga, korál, szvit, oratorikus művek), 

- Händel (oratórium, concerto), 
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- Corelli, Vivaldi (concerto, concerto grosso), 

= klasszicizmus: 

- szonáta, 

- szimfónia, 

- kamarazene, 

- opera, 

- versenymű, 

= romantika: 

- zongoramuzsika (Chopin, Liszt), 

- dal, 

- szimfonikus költemény, 

- opera, 

= a századforduló zenéje: 

- impresszionizmus, 

- második bécsi iskola, 

= Bartók, Kodály, Sztravinszkij, 

= kortárs zeneszerzők. 

 

Követelmények a továbbképző „B” tagozat évfolyamainak elvégzése után (a követelmény-

rendszer kapcsolódik a felvételi vizsgák anyagához) 

 

Tudjon a tanuló 

– 30 népdalt stílusosan énekelni és elemezni, 

– 5 műdalt – különböző zenetörténeti stíluskorszakokból – saját zongorakíséretével előadni. 

Ismerjen minden zenetörténeti korszakból 5-5 jelentős művet, tudja azokat elemezni formai-

lag és harmóniailag; tudjon ezekből zenei idézetet előadni. 

Tudjon éneklőtársakkal kétszólamú énekgyakorlatokat, műveket előadni. 

Tudjon zongora-ének előadásban c-kulcsos műveket megszólaltatni. 

Tudjon biztosan tájékozódni az alap- és középfokon megismert ütemfajtákban, tudjon üte-

mezni. 

Legyen biztos tájékozottsága a relatív és abszolút rendszerben. 

Ismerje az ötfokú, a hétfokú és a modális hangsorokat, tudja ezeket az abszolút rendszerben 

elhelyezni és énekelni. 

Tudja a hármas- és négyeshangzatokat felépíteni és adott hangnemekben elhelyezni. 

Ismerje fel ezek fordításait, tudja megnevezni ábécés nevekkel. 

Tudjon lejegyezni 
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– barokk kétszólamú idézetet, 

– klasszikus zenei szemelvényt, 

– XX. századi dallamot. 

Tudja a c-kulcsokat alkalmazni írásban is. 

Rendelkezzék a tanuló zenetörténeti áttekintőképességgel. 

Tudja a zenetörténeti, a történelmi korokat időben összekapcsolni, és társművészeti alkotások-

hoz kötni. 

Legyen képes önállóan elemezni, tudja tudását kreatív módon alkalmazni hangszeres tanulmá-

nyaiban is. 

 

 

ZENEELMÉLET 

 

A program célja, hogy 

– biztosítsa a zene iránt érdeklődő tanuló számára, hogy művelt, zeneértő emberré válhasson, 

– érje el sajátos eszközeivel, hogy a megszerzett ismereteket önállóan is alkalmazó tanulókat 

neveljen, 

– mutasson rá az egyes művészeti stíluskorszakokban a zene és a társművészetek kapcsola-

tára, 

– adjon alapos elméleti felkészülést a főiskolai felvételi vizsgához, 

– tegye alkalmassá a tanulót, hogy speciális felkészítéssel felvételi vizsgát tehessen a zene-

művészeti szakközépiskola zeneszerzés tanszakára. 

 

A zeneelmélet-tanítás szakirányú feladatai 

 

– Fejlessze a zenei összefüggésekben való eligazodó-, elvonatkoztató- és rendszerező-képes-

séget, 

– a tanuló szerezzen jártasságot a funkciós zene összetevőinek ismeretében (harmónia, dal-

lam, ritmika, forma stb.), 

– ismertesse meg a tanulót – zenei és általános tanulmányait, érdeklődését is figyelembe 

véve – az európai zenetörténet más korszakaival is, 

– alakítsa ki azt a látásmódot, mellyel a zenei összefüggéseket – egy-egy tanulmányi idő-

szaknak megfelelően – a tanuló önállóan is meg tudja közelíteni, 

– ösztönözze a tanulót, hogy az elsajátított ismeretek alapján, tanulmányaiból kiinduló zenei 

gondolatokat fogalmazzon meg (reproduktívból produktív tevékenység), 
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– segítse a tanulót a hangszeres tanulmányaiban felmerülő problémák megoldásában (dal-

lamvezetés, forma, harmónia, hangnem stb.). 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje fel 

– a bécsi klasszikus funkciós zene harmónia- és formavilágának alapvető jelenségeit, 

– hallás után a tanult zenei formákat, 

– hallás után és nevezze meg a tanult harmóniai fordulatokat. 

A tanuló legyen képes 

– az általa tanult hangszeres darabokban a tanult zenei formákat felismerni, az elméleti isme-

reteket az előadásban tudatosan alkalmazni, 

– a tanult zenei formákat részletesen elemezni kottából, 

– egyszerűbb zenei anyagban ének-zongora együttjátékra, 

– diktálás után a tanult harmóniai fordulatokat zongorázni. 

A tanuló tudja 

– diktálás után a feldolgozott harmóniai fordulatokat fokszámokkal, számozott basszussal 

vagy négyszólamúságban lejegyezni (szűk fekvésben), 

– egyszeri hallás után a tipikus zenei formákat vázlatosan, illetve többszöri hallás után rész-

letesen elemezni, 

– az összetett autentikus kadenciát (4 #, 4 b előjegyzésig) emlékezetből, illetve példákat ját-

szani, diktálás után zongorázni (4 #, 4 b előjegyzésig). 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

– a reneszánsz modális harmóniai fordulatokat (motetták alapján), 

– a barokk polifon szerkesztésmódokat (Bach-invenciók és -fúgák alapján), 

– a diatonikus összhangzattant, s egy-egy jellegzetes alterációt a stíluskörön belül, 

– a romantikus kis formákat, elsősorban dalokon és zongoradarabokon keresztül, 

– a XX. század alapvető zenei irányzatait. 

A tanuló legyen képes 

– a különböző tanult stílusok harmóniai és formatani jelenségeiben tájékozódni, 

– kottából a tanult harmóniákat, zenei formákat részletesen elemezni, 

– a tanult harmóniai fordulatokat diktálás után, illetve fejből mintapéldákat zongorázni. 
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A tanuló tudja alkalmazni az általa tanult hangszeres darabok elemzése során – vagy új mű 

esetében – a zeneelmélet tárgyban szerzett ismereteit (formai, harmóniai, dallami). 

 

 

ZENETÖRTÉNET-ZENEIRODALOM 

 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának a célja, hogy 

– a zene iránt érdeklődő, művelt embereket neveljen, akik zenei tanulmányaik során képessé 

válnak a további (egyéni) önművelésre, valamint a zene aktív (öntevékeny) művelésére, 

– legyen lehetőségük zenei műveltség szerzésére azoknak is, akik nem tanultak hangszert, 

illetve egyéb elfoglaltságaik miatt már nem, vagy csak kisebb intenzitással képesek hangsze-

res tanulmányokat folytatni. 

 

A zenetörténet-zeneirodalom tanításának szakirányú feladatai 

 

– A zene iránti fogékonyság elmélyítése, a zenei ismeretek bővítése, 

– hosszú távon a teljes zenetörténet átfogó megismertetése. 

Az egyes zenetörténeti stíluskorszakok mestereinek, műfajainak, alkotásainak részletesebb 

megismertetése, elemzése, széles körű kitekintéssel az adott kor főbb tendenciáira, stílusje-

gyeire, társművészeteire, mestereire, alkotásaira. 

Neveljen az értékes zene szeretetére: ösztönözze a tanulókat 

– rendszeres hangverseny- és operalátogatásra, 

– a rádió és a televízió zenei műsorainak meghallgatására, 

– a zenei élet eseményei iránti érdeklődésre, 

– értékes hangfelvételek és videofelvételek gyűjtésére és meghallgatására, 

– aktív társas muzsikálásra. 

Alakítson ki szilárd értékrendet a tanulóban, melynek segítségével a későbbiekben a zene bár-

mely műfajában és korszakában biztosan tájékozódni tud. 

Tegye nyitottá és érdeklődővé a tanulót minden újdonság iránt a kortárs zenében (és társmű-

vészetekben). 

Fejlessze a tanulók esztétikai érzékét és érzelmi fogékonyságát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanulók mutassanak kellő tájékozottságot a tanult zenetörténeti stíluskorszakban. 
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Ismerjék fel az órákon bemutatott, meghallgatott zenei példák, elemzett művek jellegzetes te-

matikus részleteit. 

Tudják definiálni és konkrét példákkal megvilágítani az adott stíluskorszakokhoz, műfajok-

hoz, művekhez, formaegységekhez szorosan kapcsolódó szakkifejezéseket. 

Tudjanak eligazodni a megismert korszakok szerteágazó zenei sajátosságaiban, a társművé-

szetek idevonatkozó legfőbb stiláris jelenségeiben. 

Az egyes évfolyamokban elérendő minimális követelményeket a helyi tantervben rögzítse a 

szaktanár az adott tanévben feldolgozandó anyag célirányainak, szerkezetének, a csoport ösz-

szetételének, teljesítőképességének figyelembevételével. 

 

 

IMPROVIZÁCIÓ 

 

Az improvizálás és a komponálás a zenealkotás kétféle lehetősége. 

Az improvizáció spontán szerkesztés, gyors reagálás egy zenei problémára, amelynek az 

azonnaliság ad különös izgalmat; a kompozíció hosszabb ideig tartó szerkesztés eredménye, 

melyben a gondolat finomítására, csiszolására nyílik lehetőség. 

A kétféle tevékenység folyamatos és egyidejű jelenléte segíti a kreatív, problémamegoldó 

gondolkodás kialakítását, felkelti és fokozza a figyelmet, döntésre késztet és kialakítja a gyors 

reagálókészséget. 

 

Az improvizáció tantárgy szakirányú feladatai 

 

– Az improvizációs készség kialakításának és fejlesztésének módszeres megvalósítása, ki-

egészítve kompozíciós feladatokkal, esetleg vizuális – és egyéb – analógiákkal, különös tekin-

tettel az interdiszciplináris kapcsolatokra, 

– az improvizációnak a zeneművek interpretációs feladataival párhuzamosan és azokkal 

összhangban – kölcsönhatás formájában – szerepet kell kapnia a képzés teljes folyamatában, 

– a zenei nyelv spontán, önálló elsajátításának és alkalmazásának segítése, 

– a zenei hallás és ritmusérzék fejlesztése, 

– bizonyos általános képességek (memória, önkontroll, döntési készség, szuggesztivitás) fej-

lesztése, 

– a zenei szerkesztés (összhangzattan, ellenponttan, formatan stb. elemeinek) zeneművekben 

való felismerése és kreatív alkalmazása, 

– tájékozódás a különböző zenei stílusokban, az egyes stílusok mélyebb ismerete és a stílu-

sokban való önálló rögtönzőkészség megszerzése, 
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– az interpretációs készség fejlesztése, 

– a zenei fantázia és a zenei érzékenység fejlesztése, 

– a zenei kreativitás és általában a kreatív gondolkodás kialakítása és fejlesztése. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

Az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

A tanuló 

– ismerje a zene alapelemeit és ezek tulajdonságait, 

– ismerje a legfontosabb zenei szerkesztési módokat, 

– sajátítsa el a különböző képzési szintek zenei ismeretanyagát, amelyet a szolfézs és a hang-

szeres tárgyakkal szinkronban tanul, 

– ismerje mindazokat a hangszertechnikai problémákat, amelyek nélkülözhetetlenek a meg-

győző és hiteles zenei megnyilatkozáshoz, 

– ismerje az egyes zenei stílusok lényegét, a jazz- és a népzene sajátos nyelvezetének alap-

jait, 

– legyen képes a közös improvizációkban egymásra figyelve, kreatív módon részt venni, 

– ismerje a régi és a mai kottaírás különböző lehetőségeit, 

– az ismeretek birtokában – a hétköznapi beszédhez hasonlóan – tudjon önállóan zenei gon-

dolatokat megfogalmazni, törekedve az érzékeny, kifejező zenei megszólaltatásra, 

– legyen képes felfedezni zenei tanulmányain keresztül a világban lévő összefüggéseket és 

törvényszerűségeket, gazdagítva ezáltal saját személyiségét. 

„B” tagozatos tanulók számára ezen túlmenően követelmény az évenkénti tananyag – minő-

ségben és mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése. 

 

A továbbképző évfolyamok elvégzése után 

 

A tanuló az alapfok követelményeire építve legyen képes életkorának megfelelő szintű, sajá-

tos zenei megnyilatkozásra és igényes interpretálásra. 

A „B” tagozatos tanulók számára követelmény az „A” tagozatos anyag – minőségben és 

mennyiségben egyaránt – maximális szintű elvégzése. 

 

 

KAMARAZENE 

 

FAFÚVÓS KAMARA 
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Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem ze-

nei pályára készülő tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges, kiemelt elemét je-

lenti. 

 

A fafúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

 

Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töl-

tik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket 

a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátí-

tására és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó és alkalmazkodóképesség fejleszté-

sével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a fa-

fúvós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a fafúvókhoz leg-

gyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási és egyéb in-

tézmények rendezvényeinek műsorát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– önállóan hangolni, 

– beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 
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– jól értelmezhetően be- és leinteni, 

– pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

– új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

– saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

– hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szóla-

mában visszatalálni, 

– önállóan, tisztán intonálni, 

– a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

– figyelmét megosztani a saját és a többiek szólama között, 

– figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

– az életkori sajátosságnak megfelelő szintű kamarazenei anyagot folyamatosan lapról ol-

vasni, 

– a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

– szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

– zenei tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

– a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

– a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dina-

mika, artikuláció, stílus stb. terén, 

– a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

– minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

– a fafúvós hangszercsaládhoz tartozó és a fafúvókhoz leggyakrabban társított egyéb hang-

szerek intonációs sajátosságaival, 

– a fafúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak írás-

módjával és hangzásával. 

Ismerje 

– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen ki-

ejteni és leírni azokat, 

– az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

 

 

RÉZFÚVÓS KAMARA 
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Az alapfokú művészetoktatási intézményben folyó kamarazene-tanítás – különösen a nem ze-

nei pályára készülő tanulók esetében – az oktató-nevelő munka lényeges elemét jelenti. 

 

A rézfúvós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 

 

– Adjon lehetőséget a kamarazene-irodalom megismerésére és a zene aktív művelésére, 

– képezzen a közösségi együttmuzsikálásra érzékeny, önálló zenei elgondolással bíró, alkotó 

muzsikusokat, 

– ismertesse meg a közös zenélés alapszabályait, 

– fejlessze a zenei hallást, alakítsa és tudatosítsa a kamarazenei hallás fontosságát, 

– ismerkedjék meg a különböző zenei stílusokkal és előadási hagyományokkal, 

– a rézfúvós hangszerek sajátosságaiból adódó problémák megoldása egyes zeneművekben, 

a rézfúvós hangzás kialakítása, amely képlékenyen beépül minden hangszer-összeállításba, 

– a nem rézfúvós hangszerekkel való együttjáték fejlesztése, ezáltal a tanszakok közötti „át-

járhatóság” lehetősége, előkészítve és segítve a zenekari munkát, 

– teremtsen lehetőséget a tanulóknak arra, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tu-

dás felhasználásával – érzelmileg harmonikus személyiséggé válhassanak. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A tanuló 

– rendelkezzék a saját hangszeres évfolyamának megfelelő elméleti és hangszertechnikai is-

merettel, 

– szerezzen jártasságot a lapról olvasásban, mely anyagban a kamarazenei szólamához iga-

zodik, 

– irányítsa figyelmét a szólamok közötti harmonikus együttjátékhoz, 

– szerezzen jártasságot a kamarazenei játék alapismereteinek elsajátításához: 

= intonáció, 

= levegővétel – zenei tagolás, 

= tempóvétel – tempótartás. 

Legyen képes 

– önállóan hangolni, 

– beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

– jól értelmezhetően be- és leinteni, 

– pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

– új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 
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– saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

– hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szóla-

mába visszatalálni, 

– önállóan, tisztán intonálni, 

– a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

– figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

– figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

– az életkori sajátosságnak megfelelő szinten kamarazenei anyagot folyamatosan lapról ol-

vasni, 

– a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

– szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

– zenei tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

– a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

– a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dina-

mika, artikuláció, stílus stb. terén, 

– a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

– minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

– a rézfúvós hangszercsaládhoz tartozó és a rézfúvókhoz leggyakrabban társított egyéb hang-

szerek intonációs sajátosságaival, 

– a rézfúvós kamarazene-irodalomban szereplő transzponáló hangszerek szólamainak írás-

módjával és hangzásával. 

Ismerje 

– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen ki-

ejteni és leírni azokat, 

– az egyes tételtípusok jellegzetességeit. 

 

 

VONÓS KAMARA 

 

A vonós kamarazene-tanítás szakirányú feladatai 
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Fejlessze a tanulók életformájává a kamarazenélést, növelje azok táborát, akik a későbbiekben 

egyéb tanulmányaik vagy munkájuk mellett szabadidejük egy részét kamaramuzsikálással töl-

tik. 

Készítse fel a tanulókat amatőr kamaraegyüttesben való közreműködésre, tegye képessé őket 

a kamarazene önálló művelésére, a szólamok önálló, technikailag és zeneileg igényes elsajátí-

tására és megszólaltatására. 

Használja ki az együttmuzsikálás közösségformáló erejét, teremtsen bensőséges kapcsolatot a 

kamaraegyüttes tagjai között. Növelje a tanulók egymás iránti felelősségérzetét, ugyanakkor 

használja ki a társas muzsikálás által nyújtott biztonságérzetet a szorongó tanulók gátlásainak 

feloldására. 

A kamarazenéléshez nélkülözhetetlen figyelemmegosztó- és alkalmazkodóképesség fejleszté-

sével járuljon hozzá a tanuló személyiségének, egyéniségének formálásához. 

A tananyag megválasztásával a lehetőségekhez mérten igyekezzék sokoldalú képet adni a vo-

nós kamarairodalomban fellelhető zenei stílusokról, műfajokról. 

Végeztessen rendszeresen intonációs gyakorlatokat. 

Gyakoroltassa rendszeresen a lapról olvasást, törekedjék a zenei anyag folyamatos, kottahű, 

zeneileg igényes megszólaltatására. 

Fejlessze a tanulók igényességét a kiegyenlített hangzásra, egységes stílusú előadásra. 

Ismertesse meg a tanulókkal a vonós hangszercsaládhoz tartozó, illetve a vonósokhoz leg-

gyakrabban társított egyéb hangszerek sajátosságait. 

Tanítsa meg a tanulókat tájékozódni a partitúrában, zongorakivonatban. 

A kamaraegyüttesek közreműködésével színesítse az alapfokú művészetoktatási és egyéb in-

tézmények rendezvényeinek műsorát. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A kamarazene, mint választható tárgy esetében 

A tanuló legyen képes 

– önállóan hangolni, 

– beintésre-leintésre játékát pontosan megkezdeni és befejezni, 

– jól értelmezhetően be- és leinteni, 

– pontos ritmusban, biztos tempótartással játszani, 

– új tempót felvenni, tempót változtatni a kamarapartner jelzései alapján, 

– saját maga jelezni a tempóváltozásokat, 

– hiba esetén az összjáték komolyabb mérvű megzavarása nélkül tévedését kiigazítani, szóla-

mába visszatalálni, 
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– önállóan, tisztán intonálni, 

– a tiszta intonáció érdekében szükség esetén lebegés- és vibrato-mentes hangokat képezni, 

– figyelmét megosztani saját és a többiek szólama között, 

– figyelemmel kísérni az együttes összhangzását, 

– az életkori sajátosságnak megfelelő szintű kamarazenei anyagot folyamatosan lapról ol-

vasni, 

– a nehezebb állásokat otthon kigyakorolni, 

– szólamát technikailag és zeneileg igényesen megszólaltatni, 

– megszerzett ismereteinek és hangszerkezelési szintjének megfelelő szólamokat önállóan 

elsajátítani, 

– zenei tanulmányai befejezését követően a kamarazene önálló művelésére. 

Rendelkezzék 

– a társas muzsikáláshoz szükséges koncentrálóképességgel, 

– a kamarazenei játékban nélkülözhetetlen alkalmazkodóképességgel a hangképzés, dina-

mika, artikuláció, stílus stb. terén, 

– a játszott művekre vonatkozó formai ismeretekkel, 

– minimális partitúraismerettel. 

Legyen tisztában 

– a vonós hangszercsaládhoz tartozó és a vonósokhoz leggyakrabban társított egyéb hangsze-

rek intonációs sajátosságaival, 

– a vonósokhoz társított transzponáló hangszerek szólamainak írásmódjával és hangzásával. 

Ismerje 

– a játszott kamarazenei anyag szerzőinek nevét, a művek címét, valamint tudja helyesen ki-

ejteni és leírni azokat, 

– az egyes tételtípusok jellegzetességeit, 

– a kamarazene-irodalom néhány kiemelkedő alkotását. 

 

Kamarazene, mint főtárgy esetében (a fenti követelményeken felül) 

 

Ismerje fel a témabelépéseket és zárlatokat. 

A mindenkori vezetőszólamot tudja megkülönböztetni a kísérettől. 

Ismerje a barokk zene fontosabb ritmus-konvencióit (nyújtóponthasználat, duola és triola köl-

csönös alkalmazkodása, inégal játék) és a gyakoribb barokk ékesítések írás- és játékmódját. 
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Ismerje és alkalmazza a klasszikus művekben (főként a kísérő szólamokban) szükséges movi-

mento ordinario játékmódot (a hangok elválasztása és határozott indítása), valamint a vo-

nóvibratót (a kötőív alatt staccato ponttal jelölt hangoknak, a zene karakterétől függő, lágy, 

alig érzékelhető elválasztása). 

Legyen képes könnyű kamaramű Urtext kiadású szólamát a többi szólammal összehangoltan, 

egyszerű ujjrenddel és vonásjelekkel ellátni. 

Tudjon kijelölt szólamból könnyebb művet együttesben lapról játszani. 

 

 

ZENEKAR 

 

A zenekari foglalkozások célja, hogy sajátos eszközeivel teremtsen lehetőséget az alapfok és a 

továbbképző évfolyamok tanulói számára, hogy – az egyéni foglalkozásokon elsajátított tudás 

felhasználásával – érzelmileg gazdag, harmonikus személyiséggé válhassanak. 

Ösztönözze a tanulókat, hogy a zenekari játék közben megszerzett zenei kifejezőkészséget és 

technikai eszközöket használják fel az egyéni hangszeres játékban is. 

Hozzon létre együttműködést a tanulók tudásának különbözőségéből. 

Mutasson utat a közösség erejével a toleráns magatartásra. 

Alakítsa ki a kultúra iránti nyitottságot. 

Hangsúlyozza a művészetek aktív művelésének fontosságát. 

 

A zenekari foglalkozások szakirányú feladatai 

 

A tanulók megismertetése az alapvető zenekari játékmódokkal. 

A különböző zenei stílusokban használt előadói hagyományok bemutatása. 

A „zenekari hallás” fontosságának alakítása, tudatosítása. 

A figyelem időtartamának és elmélyítésének (vertikális-horizontális) fejlesztése. 

Az egységes zenekari ritmusjáték kialakítása, tudatosítása. 

Az arra alkalmas tanulók felkészítése professzionális együttesben való játékra. 

A különböző hangszercsoportoknak megfelelő – a zenekari ülésmódból adódó – helyes hang-

szerkezelés kialakítása, egységesítése. 

 

Követelmények az alapfok évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló ismerje meg 

– a zenekar/együttes egyes részeinek különböző funkcióit, 
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– az alapvető zenekari játékmódokat, 

– az egyes zenetörténeti stílusok és hangszerek előadói hagyományait. 

Legyen képes 

– szólamát helyes tempóban, dinamikában, stílusban, az adott műben a zenekar egészében 

betöltött funkciója szerint eljátszani, 

– a szólamon belüli és a szólamok közötti harmonikus együttjátékra irányítani figyelmét, 

– a szólambeosztáshoz igazodó új zenei anyagot lapról játszva is megszólaltatni. 

Tudja alkalmazni 

– az alapvető egységes zenekari játékmódhoz tartozó hangszertechnikai ismereteket, 

– a zenekari hallásfejlesztés közben kialakuló figyelmet a többszólamúságra, a dinamikai és 

ritmikai folyamatok árnyalására, a tempóvétel és -tartás differenciálására, 

– a zenekari kommunikációs lánc (karnagy-zenekar, zenekari szólamok között) folyamatát. 

 

További követelmények a továbbképző évfolyamainak elvégzése után 

 

A tanuló legyen képes 

– felnőtt amatőr zenekarban játszani, 

– részt venni önálló kamarazenekari produkcióban. 

Alkalmazza tudatosan 

– a zenekari kommunikációs láncot, 

– a zenekari rubato játékot. 

 

KÓRUS 

 

A kórusfoglalkozás célja 

 

A kifejező, szép éneklés elsajátítása, az egy- és többszólamú kórusművek tiszta intonálása és 

stílushű előadása. 

A tanulók zenei és közösségi élményhez juttatása. 

Közösségformáló ereje által hasson az emberi kapcsolatok fejlődésére, azon belül az egyén 

személyiségfejlődésére (utazáson, kiránduláson, kórustáborokban a közös éneklés által). 

Olyan pozitív élménynyújtás – a zene és az emberi kapcsolatok által –, amely arra ösztönzi a 

tanulót, hogy felnőtt korában is részt vegyen a kulturális élet különböző vokális művészeti 

csoportjaiban. 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény és egyéb hangversenyek, ünnepek színessé tétele. 
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A kórusfoglalkozás szakirányú feladatai 

 

Ösztönözze a tanulót a kórusirodalom, illetve a zeneirodalom megismerésére. 

Fejlessze a tanulók 

– hallását, 

– ritmusérzékét, 

– tempó- és dinamikai érzékenységét, 

– hangszínek iránti igényét, 

– kottaolvasási készségét, 

– zenei memóriáját, 

– zenei ízlését, 

– stílusérzékét, 

– formaérzékét, 

– hangképző- és intonációs gyakorlatok segítségével a harmonikus hallását. 

Ismertesse meg a kórustagokat 

– az emberi hang sajátosságaival, kifejezési lehetőségeivel a csoportos hangképzés által, 

– a kórusműveken keresztül a zeneirodalom különböző stíluskorszakaival. 

Tudatosítsa a tanulókban az alkalmazkodóképesség fontosságát zenei és emberi szempontból 

is. 

 

Követelmények a program elvégzése után 

 

A kórus legyen képes önálló, élményt adó szereplésre. 

Tudjon 

– fegyelmezetten viselkedni úgy a próbákon, mint a hangversenyeken, 

– „vezénylésre” énekelni. 

A tanuló ismerkedjék meg a kórusirodalom számos remekművével. 

Tudjon jól tájékozódni a különböző stíluskorszakokban. 

Tudja 

– helyes légzéstechnikával, 

– tiszta intonációval, 

– pontos ritmusban, 

– érthető szövegmondással, 

– helyes tempó- és dinamikai választással, 

– művészileg kidolgozottan – stílushű formálással, szuggesztivitással – elénekelni szólamát. 

Rendelkezzék 
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– jó kottaolvasási készséggel, 

– zenei memóriával. 

Hallgassa a többi szólamot és hangszínével alkalmazkodjék hozzá, ezáltal segítve az egységes 

kórushangzás megteremtését. 

 

 

A tanszakok, tantárgyak fejlesztési követelményrendszerét évenkénti lebontásban a Szent 

Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI- AMI intézmény-

egységének pedagógiai programja tartalmazza "Az alapfokú művészetoktatás követelményeit 

és tantervi programja”-alapján.  

 

  



 

MELLÉKLETEK 

1. A tanulók fizikai állapotának mérése 

2. Taneszközjegyzék – általános iskola, gimnázium 

3. A kötelező minimális felszerelési jegyzékben szereplő eszközök és felszerelések - tag-

óvoda 

4. Az SNI tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve 

5. Az iskola-egészségügyi szolgálat véleménye az iskolai egészségnevelési programról 

6. Alapfokú Művészeti Iskola helyi tanterve 


