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1. Bevezetés - Az iskola bemutatása  
 

1.1 Jogi státusz 
Az intézmény 
 neve: Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
 székhelye: 1098 Budapest, Lobogó 1. 
 telephelyei:   1098 Budapest, Toronyház u. 21.  

1098 Budapest, Napfény u. 3. 
 tagintézményei: Általános iskolai tagintézmény, Gimnáziumi tagintézmény 
 OM azonosítója: 035284 
Az intézmény alapítója és működtetője: Ferencváros Önkormányzata. 
Az intézmény fenntartója:  
Belső-pesti Tankerületi központ 1071 Budapest Damjanich u.6. 
Szakmai alapdokumentum 
  
 kelte:  2019. 
 
Alap- és kiegészítő tevékenysége:  

 
Alaptevékenysége: 
 nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (alapfokú 

oktatás, általános középfokú oktatás) 
 
Alaptevékenységhez kapcsolódó kisegítő és kiegészítő tevékenysége:  
 iskolaotthonos, napköziotthoni és tanulószobai ellátás,  
 iskolai intézményi étkeztetés, 
 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése az iskola tanulói 

létszámának 10 %-ában, elsősorban az iskola beiskolázási körzetében élő 
tanköteles gyermekek számára,  

 belső vizsgarendszer működtetése a vizsgaszabályzat szerint, 
 drámapedagógia,  
 képesség-kibontakoztató felkészítés, (korcsolyaoktatás, szabadidős 

korcsolyáztatás, úszásoktatás az intézmény tanuszodájában tanköteles korosztály 
számára adott körzet szerint) 

 
Működési területe: Az általános iskolai képzésben kötelező beiskolázási körzet van kijelölve 
a ferencvárosi József Attila-lakótelepen, ettől eltekintve szabad (országos) beiskolázású 
intézmény.  
Az intézmény típusa és az évfolyamok száma 

 12 évfolyamos egységes iskola 
 nyolc évfolyamos általános iskolai képzés 
 négy évfolyamos gimnáziumi képzés 
 nyelvi előkészítő évfolyammal bővített négy évfolyamos gimnáziumi képzés  

 
Az intézmény jogállása 
 A Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium jogi személy, 
gazdálkodási szempontból Ferencvárosi Intézmény Üzemeltetési Központ (FIÜK) működteti. 
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Az intézmény székhelye, elérhetősége: 
 Cím: 1098 Budapest, Lobogó 1. 
 Tel.: 280-59-94  
 E-mail:, titkar.alt@weores-bp.sulinet.hu; 

Honlap: http://80.77.123.167/wsag/ 
 

1.2 Rövid iskolatörténet 

A Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumot a Ferencvárosi Önkormányzat hozta létre 
2004. augusztus elsején, mégpedig két korábbi iskolájának: a Vajda János Újreál 
Gimnáziumnak és a Vörösmarty Mihály Általános Iskolának az összevonásával. Az iskola 
története tehát nem 2004-ben kezdődik, hanem jóval régebben, s a két előd történetét külön-
külön kell felidézni. 
A Vajda János Újreál Gimnázium épületét 1962-ben adták át, s abban 1991-ig mint Toronyház 
utcai Általános Iskola működött. 1991-ben az iskola felmenő rendszerben „újreál 
középiskolává” alakult át, azaz megszűnt az általános iskolai képzés, és átmenetileg négy 
évfolyamos, majd tisztán hat évfolyamos gimnáziummá vált. A gimnáziumi oktatás mellett 
kezdetektől szakmai előkészítő jellegű oktatás is folyik, illetve érettségire épülő egyéves 
szakképzés. 1994-ben érettségiztek az első gimnazisták, akik még négy évfolyamos tantervvel 
indultak, majd az első hat évfolyamos újreál osztály 1997-ben. Az iskola 1996-ban kapta a 
Vajda János Újreál Gimnázium nevet. 2000-től újból indultak négy évfolyamos osztályok. 
2001-ben a drámapedagógiai és színjátszó-köri sikerekre és hagyományokra építve 
személyiségfejlesztő művészeti (drámapedagógiai) képzés indult. Az iskola udvarán külön álló 
épületben 1974-től 1992-ig tanuszoda működött, amely az iskolások úszásoktatása mellett 
részben a Ferencvárosi Torna Club utánpótláskorú úszóinak nevelését is szolgálta igen 
eredményesen. Az uszoda épületében 2002 óta jégcsarnok működik az iskola tanulói és a 
ferencvárosi fiatalok korcsolyaoktatására és sportolási igényének kielégítésére  
A Vajda János Újreál Gimnázium volt az ún. „újreál iskola” egyik első megvalósítója. Az 
újreál pedagógia kitalálói az 1980-as évek vévén olyan új típusú középiskola létrehozását 
tervezték, ahol a diákok lehetőséget kapnak arra, hogy – miközben elsajátítják a középiskolai 
alapismereteket és fölkészülnek a sikeres érettségire – megszerezhetik azt a maximális tudást, 
amelynek elérésére egyénileg képesek. Az elképzelések szerint az újreál iskolában mindenki 
azzal foglalkozhat elsősorban, amit szeret, amihez kedve és tehetsége van. Az iskola rugalmas 
szervezetben működik, érzékenyen reagál a környezet kihívásaira, a megrendelői igényekre, a 
gyakorlatban is használható tudást kíván adni. A mindenkori valósághoz, a realitásokhoz való 
újszerű viszonyt hivatott kifejezni az újreál név is. Az újreál koncepcióban a képzés kötelező 
egységes és differenciált egyéni képzésre oszlik, amelyből a kötelező egységes képzés óráin 
minden diáknak kötelező részt vennie, itt történik a középiskolai alapismeretek elsajátítása. Az 
ehhez kapcsolódó differenciált egyéni képzésben nem kötelező részt venni. Ennek tartalmai 
sem előre meghatározottak, hanem a mindenkori megrendelői igényekhez alkalmazkodva 
alakulnak. A kötelező egységes képzéshez különböző típusú belső vizsgák kapcsolódnak. Az 
újreál iskolák hatékony pedagógiai módszereket és tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak 
annak érdekében, hogy a diákok minél jobban felhasználják az iskolában eltöltött időt. 
Összegezve az újreál legfontosabb pedagógiai alapelvei a következők: 1. gyakorlatiasság, 2. az 
egyéni adottságok figyelembe vétele, differenciáltság, 3. a tanulói sikeresség biztosítása, 4. az 
önismeretre, önállóságra, önnevelésre való késztetés. 
A Vörösmarty Mihály Általános Iskola 1963-ban kezdte meg működését Lobogó utcai 
Általános Iskola néven. Később sok évig a jeles modern magyar festő, Dési Huber István nevét 
viselte. Vörösmarty Mihály nevét a nevelőtestület kezdeményezésére az önkormányzat 
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képviselőtestülete 2000-ben adta az iskolának. Az iskola tanulólétszáma megalakulásakor 
meghaladta az 1000 főt, majd nagyobb hullámzások után 400 körüli létszámban stabilizálódott. 
Az iskola korábban elsősorban sportsikerei révén volt ismert. 1986 és 1994 között mint a 
Ferencvárosi Torna Club labdarúgóinak és kézilabdázóinak nevelő iskolája működött, 
számukra ún. „sportosztályokat” indítottak. Az 1990-es években kiemelkedő színvonalú volt 
az ének-zenei, illetve képzőművészeti nevelés is, de sok szép sikert értek el tanulóink egyéb 
versenyeken is. Az iskola udvarán 1997-ben korszerű tanuszoda épült, ahol elsősorban a 
ferencvárosi iskolákba járó gyermek tanulnak meg úszni, de a szélesebb társadalmi környezet 
sportolási igényeit is szolgálja. 
A két iskola összevonását a Ferencvárosi önkormányzat Oktatáspolitikai Intézkedési Tervének 
2004. februári módosításakor határozta el, hogy ezáltal ésszerűsítse iskoláinak működtetését. A 
névadás a nevelőtestület kezdeményezésére történt, melyben kérésüket a következőkkel 
indokolták: Weöres Sándor - mind személyisége, mind pedig életműve alapján - egyformán 
kedves lehet a hatéves gyermekeknek és a tizennyolc éves fiataloknak, ezért nevének 
fölvételével erősíteni lehet a tanulókban az iskolához való kötődést. Weöres Sándor neve utal a 
jogelőd iskolákban folytatott művészeti nevelésre. Nevének felvétele alapot adna ahhoz is, hogy 
az új iskola a gyermekirodalom bázisává növekedjék. (Ráadásul a két V-vel kezdődő nevű, 
megszűnő iskola utódjának neve W-vel kezdődne, ami szimbolizálja a korábbi sajátosságok 
megőrzésének szándékát.) A költő jogutódja, dr. Károlyi Alice támogatta a kérést, s 
megajándékozta az új iskolát Weöres Sándor könyvtárának egy jelentős részével. A 
nevelőtestületek kezdeményezésével az önkormányzat képviselőtestülete egyetértett, s 2004. 
június 17-i ülésén ennek megfelelőn fogadta el az új intézmény alapító okiratát. Az iskola 
történetében újabb mérföldkövet jelentett, hogy az intézmény  a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően állami fenntartásba került 2013. január 1-
jétől. 
Az intézmény fenntartója a Belső-pesti Tankerületi Központ 

1.3 Személyi és tárgyi feltételek 

Mindkét jogelőd iskola egy-egy 12 tantermes iskolaépületben és egy-egy ún. „kisiskolában” 
működött, valamint mindkettőhöz kapcsolódott egy-egy önálló épületben elhelyezett 
sportlétesítmény: egy jégcsarnok és egy tanuszoda és a Toronyház u 11-ben kialakított 
drámaterem. Így az összevonás után az iskola öt épületben működött tovább 2012. június 30-
ig, amikor is az önkormányzatnak szüksége volt a drámatermünket magában foglaló épületre. 
Azóta az iskola 4 épületben működik. Az iskola környezete ligetes jellegű, tiszta levegőjű és 
kis forgalmú. Mind a négy tanítási épületnek arányaiban megfelelően nagy, gondozott kertje 
van. A Toronyház u. 21 és Lobogó u. 1. udvarán sportudvar, labda-pályák is találhatók. A 
tantermi ellátottságot mutatja be a következő táblázat: 
 
52 m 2-nél nagyobb termek 52 m2-nél kisebb helységek speciális rendeltetésű terem 
Toronyház u. 21   
13 terem 1 csoportszoba (41,3 m2) tornaterem 160 m2  

1 könyvtár 55,45 m2 
1 könyvtár 55,13 m2 
1 fizika-kémia előadó 65 m2 
1számítástechnika terem 62,9 m2  

Toronyház u. 21 Lobogó utcai oldal   
  Jégcsarnok kiszolgáló helyiségekkel 
Lobogó u. 1.   
10 1 csoportszoba 1 kémia-fizika előadó 65 

1 számítástechnika-terem 55,5 
1 rajz terem 55,5 
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1 könyvtár 55,45 
1 technika terem 55,5  
1 földrajz terem 55,5 
1 tornaterem 160 m2 
1 ebédlő 62,9 m2  

Lobogó u.1. udvarán   
  Tanuszoda kiszolgáló helyiségekkel 
Napfény u. 3.   
1 5 kis tanterem Tornaszoba, ebédlő  
Mindösszesen tehát 42 tanítási helység áll rendelkezésre tornatermek, könyvtárak és ebédlők 
nélkül. 
Az összevonás létrejött iskola maximális tanulólétszáma 800 fő. Az engedélyezett pedagógus 
álláshelyek száma 73. Az iskola pedagógiai munkáját segítő alkalmazottak engedélyezett 
státuszszáma 6.Technikai dolgozók státuszszáma:19,5 

1.4 Képzési rendszer 

Az alapító önkormányzat hosszabb távon úgy rendelkezett az iskoláról, hogy az egységes 
iskolaként működjék. Ez azt jelenti, hogy az általános iskola és a gimnázium feladatait 
egységes/közös és ehhez kapcsolódó, iskolatípus szerint elkülönülő tananyag és 
követelményrendszer alkalmazásával látja el. Ez kizárja a párhuzamosságot a különböző 
iskolatípusú képzések között, és tizenkét évfolyamra szóló, lineárisan építkező helyi tanterv 
elkészítését teszi szükségessé. A létrejött egységes iskolában az általános iskolai és gimnáziumi 
tagozat nevelési programja és helyi tanterve egységes alapelvekre épül, de a tanulók 
készségeinek, képességeinek fejlődését, a megszerzett ismereteket, és életkorukat figyelembe 
véve eltérő tananyag és követelményrendszer alkalmazásával.  
Az iskola első évfolyamán általános tantervű osztályok indulnak, amelyekben kötelező 
egységes alapképzés mellett már első osztálytól évfolyamonként emelkedő óraszámban 
választhatják a tanulók speciális emelt szintű képzési programjaink moduljait. Ezek a modulok 
részben egymásra épülők, részben egyedileg is választhatók, s ezért a tanulóknak megvan a 
lehetőségük arra, hogy meghatározott feltételek mellett később változtathassanak azon, milyen 
területen kívánnak emelt szintű képzésben részt venni. A specializáció így nem gátolja az 
osztályközösségek kialakulását, illetve megőrzését, és hogy a tehetségüket csak később 
kibontakoztató tanulók is megkaphassák a nekik leginkább megfelelő képzéseket. Három nagy 
területen (s azon belül változó számú részterületen) folytatunk emelt szintű képzést: a 
testnevelés, a művészetek, valamint a kommunikáció területén. (Utóbbiba beleértendő az 
anyanyelvi, az idegen nyelvi és az informatikai kommunikáció.) Versenysportolókat nevelő 
egyesületekkel való megállapodás szerint szervezünk sportosztályokat, melyekben biztosítjuk 
annak lehetőségét, hogy a gyermekek iskolai előmenetelük és fejlődésük veszélyeztetése nélkül 
végezhessék az edzőik által előírt programot. 
Az általános iskola 5-8. évfolyamán az általános képzés mellett minden évfolyamon tanítunk 
számítógép-ismeretet, amelynek célja, hogy a tanuló a 8. osztály befejezéséig elvégezze az 
ECDL-program Start-csomagját, és sikeres vizsgát tegyen. Távolabbi célunk, hogy ha a tanuló 
iskolánk gimnázium képzésében tanul tovább, akkor a 11. évfolyam befejezéséig az ECDL 
többi moduljának vizsgáit is le tudja tenni. Hasonlóképpen az általános iskola 5-8. évfolyamán 
az általános képzés mellett minden évfolyamon olyan óraszámban tanítjuk az idegen nyelvet, 
hogy a 8. osztály befejezéséig a jeles tanulók le tudják tenni az alapfokú nyelvvizsgát. A 2020-
as NAT bevezetésével az a, és b, jelű osztályok órahálója felmenő rendszerben megegyezővé 
vált. A középfokú beiskolázásban szükséges tantárgyak óraszámainak előtérbe helyezésével. 
A gimnáziumi képzésben három osztályt indítunk, mindháromba alapfokú iskolai végzettséggel 
(nyolc osztály elvégzésével) lehet jelentkezni. Az általános tantervű oktatást 2004-től egy, 
2005-től két osztályban nyelvi előkészítő évfolyam előzi meg, amelyben az első idegen nyelvet 
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a teljes óraszám 60 %-ban tanulják a tanulók, s emellett elkezdik a tanulást a második idegen 
nyelven, tanulnak az informatikát, valamint a fennmaradó időben fejleszthetik tanulás-
módszertani szokásaikat, megerősödhetnek alapkészségeik. A nyelvi előkészítő évfolyam 
elvégzése után általános tantervű oktatásban részesülnek, melynek során azonban továbbra is 
magas óraszámban tanulják első idegen nyelvüket. Módot szeretnénk adni arra, hogy a tanulók 
az érdeklődési körüknek inkább megfelelő tárgyakat magasabb óraszámban tanulják, és hogy 
emelt szintű érettségi vizsgára is felkészülhessenek. Ennek módját helyi tantervünkben 
részletesen szabályozzuk. 
A gimnáziumi tagozat három párhuzamos osztályának egyikén folytatjuk a 
személyiségfejlesztő művészeti (dráma) képzést. A drámajáték, majd a továbbképző 
szakaszban belépő színjáték, valamint a képzéshez kapcsolódó beszéd-, kreatív ének-zenei- és 
mozgásgyakorlatok keretében a különböző tevékenységformákon, fejlesztő gyakorlatokon és 
improvizációs feladatokon keresztül fejlesztjük a tanulók érzelmi, értelmi, szociális 
képességeit, készségeit, gazdagítjuk önkifejezési formáit, ill. egyéni és csoportos kreatív 
folyamatokon keresztül segítjük szocializációjának folyamatát. A művészeti órákat elsősorban 
a tanulók által választható órakeret terhére szervezzük, melynek megvalósítási módját 
részletesen tartalmazza helyi tantervünk. Ezen tanulóink a d, jelű osztályba kerülnek. Az osztály 
másik fele emelt óraszámú humán és idegen nyelvi oktatásban vesz részt.  
A gimnázium 2 nyelvi előkészítős osztályában a továbbiakban adott tantárgyakból emelt 
óraszámú képzést kívánunk biztosítani. A b, jelű osztály emelt óraszámú humán képzésben vesz 
részt. A c, jelű osztály matematika-informatika irányultságú. Az új 2020-as NAT lehetőségeit 
kihasználva 11. évfolyamtól jelentősen megnő minden osztálytípusban a szabad óraválasztás 
lehetősége. 

2 Az iskola nevelési programja 

2.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, pedagógiai 
személetének forrásai, küldetésnyilatkozatunk 

„Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.”  
(Weöres Sándor) 

Alapelvünk, hogy az iskolának olyan helynek kell lennie, hogy az ott tanuló gyermek az iskolai 
életszakasz folyamán a lehetséges legnagyobb mértékben fejlődjék testi, lelki, szellemi és 
szociális területeken, s eközben olyan élményekkel gazdagodjék, amelyek élete során majd 
biztos érzelmi tőkét jelenthetnek számára.  
Az iskolában becsüljék meg mindenki emberi méltóságát, az iskolai élet minden résztvevője 
tekintse egymást partnernek a közös célok elérésének érdekében. Az iskola legyen nyitott a 
tanuló családja és a környező társadalom felé. Alapelvünk, hogy az iskolának hozzá kell 
járulnia ahhoz, hogy minden gyermek kibontakoztathassa egyedi tehetségét. Az iskola 
alkalmazkodjék a gyermekek egyediségéhez: vegye figyelembe személyiségük sajátos 
vonásait, tehetségüket, érdeklődésüket, hajlamaikat, szocio-kulturális helyzetüket, ennek 
érdekében a nevelőtestület legyen kész az iskolai élet rugalmas szervezésére, a nehézségekkel 
küzdők irányában pedig tanúsítson gondoskodó magatartást. Uralkodjék az iskolában olyan 
derűs légkör, amely a leginkább szolgálja a gyermekek fejlődését. Alapértékeink tehát a 
nyitottság, partnerség, rugalmasság, gondoskodás és harmónia.  
Az iskola szemléletében különböző fokban érvényesülnek a korszerű pedagógiai elméletek 
értékes javaslatai. Így elsősorban az újreál pedagógia szemlélete, amelynek egyik első 
kipróbálói, megvalósítói voltak a Vajda János Újreál gimnázium pedagógusai. Az újreál 
pedagógia működtetésének feltételei az induláskorihoz képest jóval korlátozottabbak, de 
továbbra is törekszünk arra, hogy az iskola rugalmas szervezetben működjék, képes legyen 
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reagálni a környezet kihívásaira, a megrendelői igényekre, és a gyakorlatban is használható 
tudást tudjon adni.  
A kötelező egységes képzéshez különböző típusú belső vizsgák kapcsolódnak, amely jó 
felkészülést nyújt a tanulmányokat lezáró vizsgákhoz is. Újreál örökségünkhöz tartozik az is, 
hogy hatékony pedagógiai módszereket és tanulásszervezési eljárásokat alkalmaznak annak 
érdekében, hogy a diákok minél jobban felhasználják az iskolában eltöltött időt.  
Iskolánk célja minél inkább érvényre juttatni a kompetencia-alapú oktatás elvét. Ez azt a 
törekvést jelenti, hogy a tanuló ne csupán ismereteket, hanem készségeket és képességeket 
sajátítson el annak érdekében, hogy a későbbiek során, azaz egész életében képes legyen az 
újabb ismeretek befogadására. (A pedagógiai szakirodalomban kompetencia alatt a tudásnak 
azt a formáját értik, „amelynek elsajátítása természetes közegben, életszerű tapasztalatok révén 
történik, és így alkalmazása is természetes könnyedséggel és hatékonysággal valósul meg. 
Hasonlóan ahhoz, ahogy az anyanyelvet megtanuljuk, majd végtelenül sokféle gondolat 
megfogalmazására alkalmazzuk”. Ebben a tekintetben a kompetencia az értékes, érvényes, 
hasznosítható tudás egyik kategóriája.) A Nemzeti Alaptanterv kulcskompetenciaként emeli ki 
a kommunikációs, a narratív, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, az együttműködési, 
a problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplex információk kezelésével kapcsolatos 
képességeket. Iskolánk tehát arra törekszik, hogy a tanuló szilárd alapkészségeket szerezzen a 
szövegértés és szövegalkotás, a matematikai logika, az intelligens tanulás, valamint később a 
digitális írástudás terén; rendelkezzék probléma-megoldó készséggel, a különböző 
élethelyzetekben használható kommunikációs készséggel, valamint pozitív szociális és 
életviteli magatartás-mintákkal, „stratégiákkal”. 
A gimnázium korábban alkalmazott pedagógiája, az újreál pedagógia szoros rokonságban áll 
az ún. „komprehenzív iskoláéval”, melynek bizonyos elveit és tanulás-módszertani 
megoldásait a jövőben is követni kívánjuk. A komprehenzív iskolának számunkra is követendő 
pedagógiai alapelve a mozgékony belső differenciálás, - mert célja, hogy mindenkinek azt 
nyújtsa, amire éppen szüksége van, ezért nem sorolja mereven elkülönülő 
teljesítménycsoportokba tanulóit. Követendő az is, hogy tanulócsoportjainak tipikus 
szerveződési elve a heterogenitás; amelyben a tanulás szervezésének alapvető formája nem a 
frontális, hanem a csoportos és az egyéni munka, - mert ez teszi lehetővé a belső differenciálást, 
és mert az együttműködés megtanulása maga is oktatási-nevelési cél. Követendő, hogy a 
kerettantervben rögzített előírások tiszteletben tartása mellett - minden tanulónak biztosítsuk a 
saját képzési tartalmainak meghatározásában való részvételt: választási lehetőségeket a tanórán 
és választható tantárgyakat a képzési folyamatban. A komprehenzív iskolához hasonlóan 
iskolánk alapfeladatai közt tartja számon, hogy a szabadidő eltöltéséhez is változatos 
lehetőségeket biztosítson, s hogy mindennapi életét úgy szervezze meg, hogy az gyermeknek 
és felnőttnek egyaránt érzelmi biztonságot nyújtson, továbbá hogy tág teret biztosítson a tanulói 
és szülői részvételnek az iskola életének megszervezésében. 

2.2 Az iskola alapvető nevelési céljai, a különböző iskolai szakaszokon  

Az első négy évfolyamon folyó nevelő-oktató munka célja, hogy:  
 az oktatás-nevelés tegye fogékonnyá a tanulót saját környezete, a természet, a társas 

kapcsolatok, illetve a társadalom értékei iránt 
 az iskola óvja és fejlessze az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés 

és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot 
 az iskola adjon teret a gyermek játék és mozgás iránti vágyának 
 az iskola a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában elemi ismereteket 

közvetítsen, alapvető képességeket ás alapkészségeket fejlesszen 
Az ötödik-nyolcadik évfolyamon  

 az iskola folytassa a képességek és készségek fejlesztését 
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 tanulás-módszertani ismeretek elsajátíttatásával járuljon hozzá a tanulók helyes 
egyéni tanulási szokásainak kialakulásához 

 a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi és testi fejlettségű, képességű, 
motivációjú, szocializáltságú gyermekeket együtt nevelése által fejlődjék bennük az 
egymás iránti megértés és a tolerancia 

 fejlessze beilleszkedési képességeiket 
 különböző óraszervezési és óravezetési módszerekkel fejlessze együttműködési 

képességeiket 
 az iskola alapozza meg a demokratikus gondolkodás- és magatartásmód gyakorlását 
 környezettudatos magatartásra szoktasson 
 keltse fel, irányítsa és emelje a tanulók kulturális igényeit 

A gimnáziumi nevelés-oktatási szakasz végén az iskolát befejező fiatal rendelkezzék: 
 reális énképpel, identitás-tudattal  
 beilleszkedési képességgel  
 együttműködési képességgel  
 partnerkapcsolatokra való képességgel 
 konfliktusmegoldó képességgel  
 toleranciával  
 szociális érzékenységgel  
 demokratikus gondolkodásmóddal 
 hazánkhoz való kötődéssel, valamint az európai s egyetemes emberi közösség iránti 

elkötelezettséggel  
 környezettudatossággal  
 kulturális igényekkel 
 az önálló véleményalkotás képességével  
 a médiainformációk kritikus kezelésének képességével  
 a testi-lelki egészség megőrzésének szándékával  
 pozitív életstratégiákkal  
A felsőoktatásban illetve szakképzésen való részvételhez, illetve a mindennapokban 
való helytálláshoz az iskolát befejező fiatal rendelkezzék szükséges készségekkel: 
 biztos szövegértéssel és szövegalkotási készségekkel 
 problémamegoldó készséggel 
 logikával 
 megfelelő kommunikációs képességgel 
 alkalmazható matematikai tudással és természettudományos ismeretekkel 
 digitális írástudással 
 legalább egy idegen nyelven használható tudással, kommunikációs képességgel, s 

további egy idegen nyelv alapismeretével 
 tanulás-módszertani kultúrával 
 az élethosszig tartó tanulásra való készséggel 
 

2.3 A tanulók felvétele, átvétele, a felvételi követelményei 

Az általános iskola a fenntartó által meghatározott beiskolázási körzetéből minden jelentkező 
iskolaérett, tanköteles korú gyermeket felvesz az általános iskola 1. osztályába. amennyiben ezt 
a szakmai alapdokumentumban engedélyezett létszám valamint a fenntartó által rögzített és 
engedélyezett létszámkeret lehetővé teszi. Az iskola a felvételről és az osztályba sorolásról 
határozatban tájékoztatja a szülőt. Az iskolába nem vehető fel (vö.: szakmai alapdokumentum) 
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az integráltan nem nevelhető, valamint a beszédfogyatékos sajátos nevelési igényű gyermek 
vagy tanuló.    A tanulók felvételéről a jogszabályban foglaltaknak megfelelően az iskola 
igazgatója dönt. Döntése előtt lehetőség szerint konzultál az alsó tagozat vezetéséért felelős 
igazgató-helyettessel vagy a munkaközösség-vezetőkkel illetve az osztályok tervezett 
osztályfőnökeivel, tanítóival. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat 
felvétel esetén előnyben kell részesíteni. 
.   
Az általános iskolába vagy a gimnáziumba év közben, más iskolákból átjelentkező tanulók 
felvételéről szülők kérelme alapján az intézmény vezetője dönt. Minden döntést megelőzően a 
felvételre jelentkezett tanulónak szintfelmérő vizsgát kell tennie írásban és/vagy szóban az 
igazgató által megjelölt tantárgyakból (rendszerint magyar nyelv és irodalom/ szövegértés, 
matematika). A döntés a felvételről a szintfelmérő eredményének, a tanuló előző tanulmányi 
eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra 
járó tanulók létszámának mérlegelésével történik. Indokolt esetben az igazgató felmentést adhat 
az értékelés alól, addig, ameddig a tanuló fel nem zárkózik. Azokból a tantárgyakból, amelyeket 
a tanuló a korábbi, átadó iskolában nem tanult különbözeti vizsgát tenni köteles. Az iskolai 
felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról az iskola értesíti a szülőt és a tanulót, azt az óvodát 
valamint iskolát, amellyel a  tanköteles gyermek vagy tanuló jogviszonyban áll. Tanköteles 
tanulók esetében átvétel és felvétel esetén is értesíteni kell a gyermek lakhelye szerint illetékes 
kormányhivatalt.  
A gimnáziumba az általános iskola befejezése után jelentkező tanulóknak központi írásbeli 
felvételi vizsgát kell tenniük. (A központi írásbelire vonatkozó külön szabály: Ha a 
szakvéleménnyel igazoltan sajátos nevelési igényű tanulót, illetve a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulót az általános iskolájának igazgatója mentesítette egyes 
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól, akkor a tanuló részére a 
felvételi vizsgán a szülő .kérelmére a jogszabályban biztosított kedvezmények nyújtásáról az 
iskola igazgatója határozatban rendelkezik. (Például biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, 
vagy az írásbeli beszámolón lehetővé tesszük az iskolai tanulmányok során addig alkalmazott 
segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámolót 
szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámolót írásbeli beszámolóval válthatjuk fel.) A 
kérelmet az egységes központi írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezésnél, illetve a konkrét 
felvételi jelentkezésnél kell benyújtani az igazoló szakvéleményekkel együtt.) 
 
Az intézménybe történő átvételről az iskola igazgatója dönt. Pedagógiai és szakmai szempontok 
alapján átvétel esetén eltekinthet a szintfelmérők megíratásától. 
 
A gimnáziumban a szóbeli felvételi vizsga és az alkalmassági vizsga követelményei és 
szabályai: 
Pontszámítás: 

Nyelvi előkészítős osztályok (NYb, Nyc): 
- az általános iskolai tanulmányi eredmények, 25 % 
- a központi írásbeli vizsga (általános típusú) eredményei, 50 % 
- szóbeli meghallgatás 25 % 

4 évfolyamos képzésű dráma-humán osztály (d,): 
- az általános iskolai tanulmányi eredmények 25% 
- a központi írásbeli vizsga (általános típusú) eredményei, 50 % 
- szóbeli meghallgatás 25% 
- alkalmassági vizsga (alkalmas/alkalmatlan minősítéssel zárulhat) 

A szóbeli vizsga követelményei: 
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A szóbeli vizsga tartalma nem tantárgyi anyagokra épül. A vizsgázó bemutatkozik, majd olyan 
feladatokat old meg (képek alapján való beszélgetés, befejezetlen mondatok kiegészítése, 
köznapi fogalmak definiálása), melyek kulcskompetenciáit mérik. A dráma tagozatos 
művészeti osztály szóbeli felvételijekor fentieken túlmenően az adott évben meghirdetett 
felvételi tájékoztató alapján várunk el tanulói teljesítményeket, produkciókat (pl. szavalat, 
novellarészlet, szituációs játék, ének stb.) 
Ennek során pontozzuk az alábbiakat: 

 a feltett kérdések megértése, 
 önállóság a feladat megoldásában, a mondanivaló kifejtésében, 
 a feladatmegoldás kreativitása, problémaérzékenység, 
 önálló véleményalkotás, 
 érvelés sokrétűsége, objektivitása,  
 nyelvhelyesség (pl. alany-állítmány egyeztetése, igeidők, igemódok, szórend), 
 összefüggő, kerek mondatokat használata,  
 szókincs, szóhasználat (pl. választékos kifejező, nincs szleng) 
 az élőbeszéd eszközeinek helyes alkalmazása (hangsúlyozás, hanglejtés, hangerő, 

artikuláció,)  
Alkalmassági vizsga követelményei a művészeti tagozaton: 
 vers- illetve prózamondás, beszédkultúra (a felvételiző szabad választása szerint 

három neki tetsző verset vagy próza-, illetve drámarészletet tudjon könyv nélkül 
elmondani) 

 két ének (népdal vagy műdal) előadása 
 közös játék: szituációs játékban mérjük a felvételiző kapcsolatteremtő készségét, 

mozgáskultúráját 
Ennek során pontozzuk az alábbiakat: 

 szövegmondás 
 szövegtudás  
 improvizációs készség  
 társakkal való együttműködés Mozgáskészség 
 kreativitás  
 ének, ritmuskészség 

Az esetlegesen azonos összpontszámot elérők között a rangsorban előnyt élveznek azok a 
tanulók, akikre az alábbiak valamelyike érvényes:  

o halmozottan hátrányos helyzetű tanuló 
o testvére az iskola tanulója vagy tanulója volt, vagy  
o a Kőbánya SC úszója vagy a FTC sportolója, vagy élsportoló 
o szülője az iskola alkalmazottja, vagy 
o ferencvárosi lakos, vagy 
o szülője, a Ferencvárosi Önkormányzat köztisztviselője, vagy a fenntartásában 

lévő intézmény alkalmazottja.  
Egységes iskola lévén a pedagógiai programban meghatároztuk az általános iskolai tanulók 
középiskolai továbbhaladásának feltételeit. E szerint felvételi eljárás nélkül az általános 
tantervű (nyelvi előkészítő évfolyammal induló) osztályban tanulhatnak tovább a gimnáziumi 
tanulmányokra alkalmas nyolcadikos tanulóink. (A gyengébb teljesítményre képes tanulók 
számára megfelelő középiskola kiválasztásában az osztályfőnökök nyújtanak segítséget.) A 
dráma-humán tagozatos osztályokba tanulóinknak ugyanabban a felvételi eljárásban kell részt 
venniük, mint azoknak, akik máshova jártak. 
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2.4 A személyiség- valamint a közösségfejlesztéssel kapcsolatos célok, feladatok és 
eljárások 

Iskolánk nevelési programjának középpontjában az egyén és a közösség kettőssége áll. Azt 
valljuk, hogy csak az az ember lehet boldog, aki ismeri önmagát, aki megtalálta a lelki 
egyensúlyát, s meg tudja fogalmazni céljait, s mindezt az emberi közösség céljaival és 
mindennapi életével képes összhangba hozni. Úgy gondoljuk, hogy az iskola nem csupán az 
életre készít fel, hanem maga is az élet személyiségformáló élményeinek egyik legfontosabb 
szakasza, ezért arra kell törekednie, hogy valósághű viszonyokat teremtsen a falai között. Ez 
csak akkor lehetséges, ha a diákokat a társadalom egyenjogú tagjainak fogadjuk el, akik a 
tanulással hasznos munkát végeznek mind önmaguk, mind a társadalom számára. Éppen ezért 
a jogok és a kötelességek harmonikus egységét szeretnénk tudatosítani a diákjainkban. Látniuk 
kell, hogy az iskola lehetőséget kíván teremteni ahhoz, hogy személyiségük szabadon 
kibontakozhasson, ám ezzel párhuzamosan azt is tudatosítani szeretnénk bennük, hogy a 
társadalom részeként felelősséget is érezniük kell mások, a köz, és a nemzet iránt. 

 
Céljaink: 
Az önismeretre, a saját személyiség kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése, életben 
tartása. A saját cselekedetekre és érzelmekre való rálátás képesség és kontroll kifejlesztése.  
Az otthonról hozott (pl. kisebbségi, nemzetiségi) kultúra tudatosítása és elfogadtatása, a szülő 
és lakóhely, a hazaszeretetnek, illetve Európa és az egyetemes emberi nem iránti 
elkötelezettségnek felébresztése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, 
emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése.  
Felkészítés a közösségben való életre. A közösségi élet élményének felfedeztetése. A 
személyiségnek a közösséghez való kettős (egyszerre autonóm és integrálódó) kapcsolatának 
felismertetése. Az emberi együttélés szabályainak integrálása a személyiség alapvető 
magatartásformái közé. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátíttatása. A harmonikus 
partnerkapcsolatokra (kollegialitás, barátság, szerelem) való képesség fejlesztése. Az alapvető 
erkölcsi értékek tudatosítása, meggyőződéssé alakítása.  
Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, 
fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének ébrentartása. 
A testi képességek fejlesztése, az egészséges, edzett fizikum kialakítása. Az egészség 
védelmére, az egészséges életmódra nevelés. 
A környezet iránti érdeklődés ébrentartása, a környezettudatos magatartásmódnak kifejlesztése. 
E célok elérése érdekében tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 
Az iskolai élet egyes területeihez (a tanórákhoz és a tanórán kívül tevékenységekben) 
kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének figyelemmel kísérése, 
tudatos, tervszerű nevelői fejlesztése. 
A tanulói közösségek irányításánál a nevelőnek alkalmazkodnia kell az életkorral változó 
közösségi magatartáshoz: a felnőttek elvárásainak megfelelni akaró heteronóm személyiség 
lassú átalakulásától az autonóm, önmagát érteni és irányítani képes, személyiséggé válásig. 
A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelői 
segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitűzni, a cél eléréséért összehangolt módon 
tevékenykedni, illetve az elvégzett munkát közösen értékelni. 
A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata a közösségek 
tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos szervezése, hiszen a tanulói közösség által 
történő közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett 
tevékenységbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi 
magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat gyűjthetnek. 
A tanulói közösségre jellemző, az összetartozást erősítő viselkedési normák, formai keretek és 
tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása.  
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A közösségi nevelés eljárásmódjai, tevékenységformái: 
A diákok személyiségének fejlődését elsősorban az osztályfőnök hivatott nyomon követni. Az 
osztályfőnökök az év elején írásba fektetik az osztályra vonatkozó célkitűzéseiket, a közösség 
fejlődéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó terveiket, hogy azután a tanév végén annak teljesülését 
módjuk legyen megvizsgálni. (Nevelési terv.) A tapasztalatokat és a további célokat a szülőkkel 
is ismertetjük.  
Az egy osztályban tanító tanárok rendszeres megbeszélései jó alkalmat teremtenek arra, hogy 
az osztályban tanító tanárok képet kapjanak az egyes osztályokról, ill. diákokról. A 
tapasztalatok kicserélése mellett ez módot teremt az osztályra vonatkozó közös stratégiák 
megfogalmazására is.  
A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelő-oktató munka iskolánkban egyrészt a 
nevelők és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett 
módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulók közösségben, illetve 
közösség által történő nevelésének megszervezése, irányítása iskolánk nevelő-oktató 
munkájának alapvető feladata. 
 
A közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységek 
Bár a tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási 
folyamatba illeszkedő tanítási óra, iskolánkban a nevelési és oktatási célok megvalósításában 
kiemelkedően fontos szerepük van az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységeknek: 
 
a, Hagyományőrző tevékenységek 
 évente egy-egy alkalommal tartunk gimnáziumi, általános iskolai kulturális esetet, továbbá 

a teljes iskola részére Weöres -napokat, amelyen különböző vetélkedők, bemutatók, 
kulturális programok lesznek  

 fontos feladatnak tartjuk, hogy az iskola névadójának, Weöres Sándornak emlékét ápoljuk  
 Weöres Sándor születésnapja - június 22. - már a vakáció idejére esik, ezért a tanévzárón 

emlékezünk meg iskolánk névadójáról. 
 Weöres Sándor könyvtári hagyatékénak méltó őrzését és használatát biztosítjuk  
 gyermekirodalom pártoló tevékenységet folytatunk, programokat szervezünk.)  
 minden tanév folyamán ünnepséget, megemlékezést tartunk nemzeti ünnepeinken, illetve 

egyéb jeles alkalmakkor (pl.: szalagavató, a 8. és 12. évfolyam ballagása) 
(Az ünnepélyek egy részét iskolagyűlés formájában, másokat osztály szinten tartjuk, továbbá 
szervezünk ünnepi eseményeket a tanulók számára nem kötelező jelleggel is.) 

 tartalmas programokkal ünneplünk a népszokások jeles napjain (karácsony, húsvét, farsang, 
pünkösd, Luca-nap, Mikulás) a különböző világnapokon (anyák napja, nőnap, egészségnap, 
környezetvédelmi nap, kihívás napja, madarak és fák napja, stb.) 

 részt veszünk a kerület által meghirdetett ünnepélyeken és diák-akciókban 
 színjátszó csoportjaink részt vesznek Diákszínjátszó vetélkedőkön  

 
 jubileumi évek esetén, ha nevelőtestület munkatervében erről határoz, évkönyvet készítünk 
 
b, Diákönkormányzat 
 
Az iskola működésében meghatározó jelentőségű az, hogy a tanulók érdemben részt vegyenek 
az iskolai élet alakításában, így közös célok és feladatok meghatározásában, a működés igen 
sok rájuk vonatkozó elemének szabályozásában, valamint a mindennapok során felmerülő 
kérdések megoldásában. A diákközösség véleményének, szándékainak, érvényre jutását 
biztosítja az iskola szervezetében a diákönkormányzat. Célja tehát kettős: a diákönkormányzat 



15 
 

jó munkája hozzájárul ahhoz, hogy az iskola szervezetten, hatékonyan és közmegelégedésre 
működjön azáltal is, hogy a tanulók magukénak érezik iskolájukat és annak közösen 
megfogalmazott céljait. Másrészt elsősorban a diákönkormányzat tevékenységén keresztül van 
mód a demokratikus közéletben való helyes magatartás megtanulására. A tanulók és a 
tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős 
tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat (DÖK) működik. Az iskolai 
diákönkormányzat munkáját a tanulók által a választott vezetőség irányítja. A 
diákönkormányzat saját szervezeti-működési szabályzat alapján működik, és tevékenységét az 
iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti. A diákönkormányzat szervezi meg minden 
évben az iskolanapot, amelyen sor kerül az éves diákközgyűlésre is a diákönkormányzat 
működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. 
A diákönkormányzat az iskolai élet fontos szereplője. Elsődlegesen a diákok érdekképviseleti 
szervezeteként működik, de részt vesz az iskolai szabadidős programok szervezésében, (évi egy 
tanítás nélküli munkanap programját teljesen önállóan szervezi meg) és az iskolai PR-
munkában is. Elsődleges feladata ezért a diákok mozgósítása, az iskolai ügyek iránti érdeklődés 
felkeltése. Ugyanakkor arra is törekszik, hogy valódi partnerként fogadtassa el magát a 
tantestülettel és az iskolavezetéssel. 
A tanulók intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 
A 2011.évi CXC köznevelési törvény 48.§ (3) értelmében „A tanulók,diákkörök, a tanulók 
érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját 
e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettséggel rendelkező és pedagógus végzettségű személy 
segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg 5 éves időtartamra.” 
A 48.§ (4) szerint a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni: 

- az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezései elfogadása előtt 
- az iskolai szociális juttatások elosztási elvének meghatározása előtt, 
- az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor 
- a házirend elfogadása előtt 

 
 
DÖK felépítése, működése 
A szervezet felépítése: 
Az iskola minden tanulója tagja a diákönkormányzatnak.  
A szervezet vezetését egy demokratikusan megválasztott DÖK vezetőség végzi. Minden 
osztály két főt delegálhat a vezetőségbe, ami havonta egyszer ülésezik.  
A vezetőség titkos szavazással (többségi szavazattal) választja meg az iskola DÖK elnökét és 
helyettesét. Megbízatásuk egy tanévre szól. 
A megválasztott képviselő tisztségéből visszaléphet, ekkor új választásra kerül sor. 
Az iskolai DÖK tevékenységét a diákmozgalmat segítő pedagógus irányítja. 
A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével dönt: 

o saját működéséről 
o a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról 
o hatáskörei gyakorlásáról 
o egy tanítás nélküli munkanap programjáról 
o az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről 

A diákönkormányzat SZMSZ-ét a választó tanulóközösség fogadja el, és a nevelőtestület 
hagyja jóvá. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási 
intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. 
Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a 
diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a 
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meghívót – ha jogszabály másképp nem rendelkezik – a tárgyalás határnapját legalább tizenöt 
nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. 
A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola 
helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. 
 
c, Szakkörök 
A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A 
szakkörök indításáról – a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembevételével – 
minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakköreink jellegüket tekintve 
különbözőek, (szaktárgyak, művészet, gazdasági irányúak v. közös érdeklődési kör alapján 
szerveződnek) de különleges hagyományai vannak a művészi irányultságú szakköri 
foglakozásoknak, különösen az országos versenyeken is kimagasló eredményeket elért 
színjátszó körnek. 
 
 
d, A választható tantárgyak, foglalkozások, és a pedagógusválasztás szabályai: 
A középiskolai oktatásban a választott tantárgyra vonatkozó jogszabályi előírásokat a Nemzeti 
alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 20/2012 EMMI rendeletben, 
valamint Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) 
Kormányrendeletben találjuk. 
 
A tantárgyválasztás célja, szabályai: 
A középiskolai képzés utolsó két évfolyamán választható tantárgyak célja és feladata a kétszintű 
érettségi vizsga közép, ill. emelt szintjére, és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes 
felkészítés. A tantárgy választásának lehetőségével minden tanuló élhet. A választás önkéntes. 
Egy tanuló legfeljebb két tárgyat választhat. A választott tantárgy heti óraszáma 1 vagy 2. A 
választott tantárgyra való jelentkezés 1 egész tanévre szól. A tanuló egy évben egyszer az 
igazgató engedélyével megváltoztathatja döntését. Ez a megszerzett osztályzatot nem érinti. 
Változtatás esetén a tanulónak különbözeti vizsgát kell tenni az újonnan választott tantárgy 
előző évi tananyagból.  
 
 
Emelt szintű felkészítés: 
A tárgyakból az évfolyamban kötelező óraszámban az osztályukkal együtt tanulnak a tanulók, 
a választott órán pedig külön csoportban, sajátítják el az emelt szintű tananyagot.  
Emelt szintű oktatást az a tanuló választhat, akinek az adott tantárgyból az előző tanév végén 
4-es vagy 5-ös osztályzata volt, vagy a nyelvi érettségije legalább 60%. Ettől eltérni az 
igazgató írásbeli engedélyével lehet. 
A tantárgyválasztás eljárásrendje: 
A következő tanévre szóló választható tantárgyak körét a szakmai munkaközösségek írásbeli 
javaslata alapján állítjuk össze, figyelembe véve a Pedagógai programban meghatározott 
érettségi vizsgatárgyakat.  
A szakmai munkaközösségek április15-éig írásban tájékoztatják a tanulókat a meghirdetésre 
kerülő választott órák céljáról, tematikájáról, követelményeiről.  A választott órát oktató tanár 
személyéről a tanulók a jelentkezéskor tájékoztatást kapnak, de a tantárgyfelosztás csak a tanév 
elején válik véglegessé. 
A választott órára való jelentkezés írásban, a tanuló és a szülő együttes aláírásával történik, 
legkésőbb május 20-ig. (Az alacsony létszám miatt nem induló választott órára jelentkezett 
tanulók a szorgalmi időszak végéig módosíthatják jelentkezésüket.)  
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A választott óra kötelező érettségi vizsgatárgy esetén minimum 8, szabadon választott érettségi 
vizsgatárgy esetén min. 8 fő részvételével indul biztosan. A csoport maximális létszámát a tanár 
határozza meg a tantárgy jellege és a hatékony oktató tevékenység érdekében. Ezen 
létszámkorlátok természetszerűleg nem vonatkoznak az egyéni vagy kiscsoportos 
tehetséggondozó szakköri foglalkozásokra, amelyek indítását az iskola igazgatója, amennyiben 
a fenntartó jóváhagyja, engedélyezi. 
A választott órán való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A választott tanórai foglalkozást 
az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy 
kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.   
e, Iskolai sportkör 
Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör délutáni foglalkozásban 
a délelőtti testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a 
tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és az iskolán kívüli sportversenyekre. 
 
f, Versenyek, vetélkedők 
A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) 
versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen megszervezünk. A 
legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A 
versenyek, vetélkedők megszervezése, illetve a tanulók felkészítése az iskolai szabadidő-
szervező, a szakmai munkaközösségek és a szaktanárok összehangolt együttműködése során 
valósul meg. Az iskolai versenyeken túl szélesebb résztvevői kör számára is rendezünk 
különböző versenyeket, elsősorban a ferencvárosi versenyeket, amelyekben az önkormányzat 
segítségére is támaszkodunk  
 
g Tanulmányi kirándulások, erdei iskola 
Mind az alapfokú, mind pedig a középfokú iskolai szakasz ideje alatt minden osztály négy 
évente kétszer „erdei iskolán” vesz részt, ha a fenntartó annak költségeit az iskola számára 
biztosítani tudja. Az erdei iskola ez esetben kötelező és ingyenes, tanulmányi tartalma, 
számonkérése és a számonkérés formája az egyes tantárgyak követelményrendszerében van 
rögzítve. Az erdei iskola egyaránt szolgálja a környezeti nevelés és a közösségfejlesztés céljait. 
(A gimnáziumi művészeti osztályok számára e helyett minden évben egy hetes alkotótábort 
szervezünk.) Abban a tanévben, amikor az osztály nem jut el erdei iskolába, a kötelező 
tanulmányi kirándulás egy napos, amelynek programját az igazgató az anyagi feltételek 
figyelembe vételével hagyja jóvá. Szükséges, hogy emellett – tanítási órákon kívül is – gyakran 
menjenek az osztályok kirándulni, mert azok igen jelentős szerepet játszanak az 
osztályközösségek összekovácsolásában, a közösségi értékek elsajátításában.  
 
h, Szabadidős foglalkozások 
A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal 
felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle 
szabadidős programokat szervez (tanórák, kirándulások, klubdélutánok, teahát, filmklub, 
valamint színház – és múzeumlátogatások – gyakran egy-egy tantárgy bizonyos témáinak 
feldolgozását elősegítve). A szabadidős rendezvényeken való részvétel önkéntes, a felmerülő 
költségeket a szülőknek kell fedezniük, de pályázatokkal igyekszünk lehetővé tenni, hogy 
anyagi okokból senkinek ne kelljen távol maradnia e programokról.  
 
i, Iskolai könyvtár 
A tanulók egyéni tanulását, ismeretszerzését, önképzését és a differenciált foglalkoztatást a 
tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Ennek feltétele a könyvtárhasználati 
ismeretek elsajátítása, amelynek érdekében a szaktanárok - az iskolai könyvtáros 
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közreműködésével minden évfolyamon tartanak - az éves tanmenetben megtervezett - 
könyvtári órákat. Az iskolai könyvtár működését, használati rendjét a könyvtár szervezeti-és 
működési szabályzata szabályozza. Weöres Sándor emlékét szolgálja az is, ahogyan a 
hagyatékából származó könyvtár-részleget kialakítjuk és használjuk.  
A felsorolt szervezeti és tevékenységi formák mindegyike jó lehetőséget biztosít arra, hogy a 
tanulók megismerjék és alkalmazzák a közösségben éléshez szükséges magatartásformákat, 
megismerjék és betartsák a különféle közösségek együttélési szabályait, elsajátítsák a 
kommunikáció elfogadott formáit és módszereit. Továbbá képessé váljanak társaikkal 
együttműködni, megérteni és tiszteletben tartani a sajátjuktól eltérő nézeteket, a társas 
kapcsolatokban előforduló konfliktusokat kezelni, saját és kisebb közösségeik érdekeit 
képviselni, közösségeik önkormányzatát megszervezni, eligazodni szűkebb és tágabb 
környezetükben, szeretetet adni és elfogadni. 

2.5 A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai 
tevékenység  

Az iskola egyik alapvető nevelési céljának tűzi ki azt, hogy tanulóit felkészítse a közösségben 
való életre. Ezért különösen nagy gondot fordít a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel 
küzdő gyermekekre és fiatalokra, akik ennek a fejlődésnek elején, alacsonyabb fokán állnak. E 
problémák megállapítása és az egyénre szabott fejlesztés megtervezése pszichológus 
szakember beavatkozását teszi szükségessé. De az iskola sem háríthatja el magától a 
felelősséget. Egyrészt mivel a nehézségekkel küzdő gyermekek csak akkor találnak kapcsolatot 
a szakszerű segítséget nyújtó személyekkel és intézményekkel, ha a pedagógusok megteremtik 
e kapcsolatot, jeleznek a szakszolgálatok felé, illetve kínálják a segítséget a tanulónak, másrészt 
mivel rendelkeznek olyan sajátos eszközökkel, amelyek a tanulók javát szolgálhatják. 
Elsősorban következetes és hiteles magatartásukkal, türelmükkel, szeretetükkel és az értő 
figyelmet biztosító beszélgetésekkel szolgálhatják azt, hogy ezek a gyermekek és fiatalok 
megtanuljanak beilleszkedni a közösségbe, és hogy a közösség normáit, rendjét, fegyelmét 
megtartva viselkedjenek.  
Feladataink és eljárásaink e célok elérése érdekében: 
 a pedagógusok folyamatosan figyelemmel kísérik a tanulók magatartását és a 

tanulócsoportok közösségi életét  
 az egy osztályban tanítók rendszeresen információt cserélnek tapasztalataikról a tanulók 

magatartásával, az a tanulócsoportok közösségi életével kapcsolatban; tevékenységük 
összehangolása elsősorban az osztályfőnök feladata  

 az osztályfőnökök a nehézségekkel küzdő tanulókra különösen nagy figyelmet fordítanak, 
nevelési terveikben külön kitérnek arra, hogyan javítható beilleszkedésük az osztályba  

 a pedagógusok tanári munkájuk szerves részeként készek és felkészültek arra, hogy a 
nehézségekkel küzdő tanulókkal személyes beszélgetéseket folytassanak (az ennek során 
szerzett információkkal a törvényei előírások megfelelően titoktartási kötelezettséget 
viselnek)  

 a pedagógusok folyamatosan fejlesztik módszertani kultúrájukat egyrészt a nevelési 
értekezleteken való munkájukkal, valamint pedagógus-továbbképzéseken való 
részvételükkel  

 az iskola sok pedagógusa alkalmaz osztályában, tanulócsoportjaiban különféle 
szabályalkotó eljárásokat, amelyek által elérhető, hogy a tanulók magukénak érezzék a 
közösség szabályait  

 az iskola szoros kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgáltatóval és gyermekjóléti 
szolgálattal, a tanítók az óvodákkal, a gimnáziumi tanárok a tantestület általános iskolai 
tagozatán tanító pedagógusokkal 
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 az osztályfőnök teszi meg a jelzéseket a gyermekvédelmi felelősnek is, aki szükség esetén 
eleget tesz a gyermekvédelmi törvény előírásai szerint az iskola jelzési kötelezettségeinek 

 a magatartás rendszeres szóbeli és írásbeli, szöveges és osztályzatokkal való értékelése 
körültekintően, az egyéni adottságokat, sajátos helyzetet figyelembe véve kell, hogy 
történjék  

 szükség esetén megszervezzük a differenciált, azaz az egyéni képességekhez igazodó tanórai 
tanulást  

 a gyermekek nevelésében sajátos eszközünk a napközi otthoni nevelés, valamint a 
tanulószobai foglalkozások 

 az iskola pedagógusai azzal is segíthetik a nehézségekkel küzdő gyermekek és fiatalok 
gondjainak enyhítését, ha készek arra, hogy a szülőket meghallgassák, s ha tudnak, nevelési 
tanácsokkal szolgáljanak. 

2.6 A tehetség, képesség kibontakoztatását, valamint a tanulási kudarcnak kitett 
tanulók felzárkózását segítő program 

Hisszük azt, hogy mindenki tehetséges valamiben, s hogy ezt a tehetséget egyéni bánásmóddal, 
türelemmel az iskolai életszakasz nyolc, illetve tizenkét éve alatt meg is lehet találni és 
hatékonyan fejleszteni is lehet. E felfogásunkból adódóan iskolánkra a tehetség- és motiváció 
szempontjából egyaránt rendkívül heterogén tanulói összetétel jellemző. Ebben a helyzetben 
meghatározó jelentősége van a pedagógiai módszerek megválasztásának, az önálló tanulói 
aktivitásnak, a hatékony tanulási technikák elsajátításának, valamint a hatékony 
csoportmunkára ösztönzésnek.  
Éppen ezért az iskola valamennyi tanára arra törekszik, hogy az egyéni aktivitásra épülő 
módszerekkel minden diák számára biztosítsa azt a lehetséges fejlődést, amire ki-ki egyénileg 
képes. Szeretnénk, ha mindenki megtalálná azt a tevékenységet, amelyben sikeres lehet. 
Szeretnénk megtörni az elméleti és verbális tevékenységek túlsúlyát, így például a kézműves 
tevékenységeknek a korábbinál nagyobb teret kívánunk biztosítani, és több korosztály számára 
is megszervezzük a szakmák bemutatását. A szárnyát próbálgató, illetve a fölismert tehetség 
kibontakozását segítik a differenciált egyéni foglalkozások, a szabadidős tevékenységek, a 
korrepetálások, a szakkörök, önképző körök, a tanulószobai és iskola-könyvtári foglalkozások, 
a házi-, kerületi-és országos versenyek, stb. A tehetségfejlesztést, a versenyeken való sikeres 
szereplést kiemelt értéknek tekintjük.  
A tanulási kudarc veszélyének kitett tanulókat elsősorban azzal kívánjuk támogatni, hogy 
biztosítjuk azt, hogy valamiben sikeresek legyenek. Ezen kívül az alapismeretek 
megszerzésének, az alapkövetelmények teljesítésének biztosítására felzárkóztató és 
tanulószobai foglalkozásokat szervezünk. A sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, tanulók 
fejlesztésére a fogyatékosság típusához és fokához igazodó program szerint működünk, melyet 
ezzel megbízott koordinátor felügyel. Együttműködünk a Pedagógiai Szak- és Szakmai 
Szolgáltató Központtal, amelynek egy fejlesztő csoportja az iskolában működik.  
 
A csoportbontás elvei  
A hagyományos osztálystruktúrát szisztematikusan megbontjuk az alábbi esetekben: 
- az informatikaoktatás 
- az idegen nyelv (gimnáziumban és az általános iskolai alsó és felső tagozaton, ha a személyi 
feltételek rendelkezésre állnak és az államilag finanszírozott óraszámkeret lehetővé teszi) 
- a technika tantárgy (felső tagozat)  
- matematikaoktatás (általános iskola 7-8. osztály és gimnázium 9-12. osztály, ha az osztály 
létszáma meghaladja a 22 főt vagy ezt egyéb pedagógiai szempont indokolja) 
A csoportbontás elmarad abban az esetben, ha az intézményi óratömeg alapján ez nem 
lehetséges. 
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A csoportba sorolás szempontjai:  
- a felső tagozaton a tanuló továbbtanulási, pályaválasztási szándéka szerint bontjuk a 
matematika- és a magyarórákat 7-8. évfolyamon 
- a felső tagozaton a technika tantárgyi bontásokat lehetőleg fiú-lány bontással alakítjuk ki 
- a gimnáziumban a nyelvi előkészítős angol csoportokat szintfelmérő alapján alakítjuk ki 
- minden más esetben heterogén tanulócsoportokat alkotunk 

2.7 A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok és a szociális hátrányok 
leküzdése érdekében folytatott tevékenység 

Az iskola gyermekvédelmi tevékenységének fő területei: felismerni a tanulók fejlődését 
veszélyeztető körülményeket, feltárni a tanulók problémáit, megkeresni a problémák okait, 
segítséget nyújtani a problémák megoldásához, jelezni a felmerült problémákat gyermekjóléti 
szolgálat szakembereinek. 
Minden pedagógus közreműködik a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények 
megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. A nevelők és a tanulók személyes 
kapcsolatainak egyik, fő célja a gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő problémák 
feltárása, megelőzése.  
Az iskolában gyermek- és ifjúságvédelmi felelős dolgozik. Alapvető feladata, hogy segítse a 
pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Feladata továbbá: 
 a tanulók és a szülők tájékoztatása azokról a lehetőségekről, személyekről, intézményekről, 

amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak 
 családlátogatás a veszélyeztető okok feltárása érdekében 
 a gyermekjóléti szolgálat tevékenységének támogatása 
 a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapításának 

kezdeményezése  
 rendszeres kapcsolattartás a veszélyeztetett tanulókkal  
 
A tanulók fejlődését veszélyeztető okok megszűntetésének érdekében az iskola együttműködik 
a ferencvárosi gyermekjóléti szolgálattal, a családsegítő szolgálattal, a Pedagógiai Szak- és 
Szakmai Szolgáltató Központtal, a járási hivatallal, a kerületi iskolák gyermek- és 
ifjúságvédelmi felelőseinek munkáját koordináló szervezettel, a gyermekorvossal, továbbá a 
gyermekvédelemben résztvevő társadalmi szervezetekkel. 
Az iskola alábbi tevékenységei közvetlenül szolgálják a gyermek- és ifjúságvédelmet, illetve a 
szociális hátrányok enyhítését: 
 személyes beszélgetések a pedagógusok és tanulók között, életvezetési tanácsadás 
 egészségvédő és mentálhigiénés programok szervezése 
 a családi életre való felkészítés a szaktárgyi oktatás keretein belül és külön foglalkozásokon  
 szülőkkel való együttműködés, a családok életvezetési gondjainak enyhítése, tanácsadás 
 családlátogatások 
 napközis és tanulószobai foglalkozások 
 a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szünidei programok) 
 iskolai étkezés biztosítása 
 az étkezési díjak kifizetéséhez nyújtott segélyek és kedvezmények 
 tankönyvvásárláshoz nyújtott segélyek és kedvezmények 
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2.8 A gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések  

Az iskola alapvető célja, hogy biztosítsa: 

 az intézményen belüli szegregációmentességet  
 a tanulók egyenlő hozzáférésének lehetőségét a minőségi oktatáshoz  
 diszkriminációmentességet  
 egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését  
 a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 

esélyegyenlőségét, a meglévő hátrányok csökkentését, az iskolai sikeresség javítását  
 az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét  
 az esélyteremtést  
 a tanulók meglévő hátrányainak csökkentését  
 az esélyegyenlőség előmozdítását: 

o a beiratkozásnál  
o az egyéni fejlesztésnél 
o az iskolai programok kiválasztásánál 
o a pályaválasztásnál 
o a továbbhaladás előkészítésében  
o az ismeretközvetítés gyakorlatában  
o a pedagógusok szakmai, módszertani továbbképzésében  
o a partnerkapcsolatok kiépítésében  
o a szülőkkel való kapcsolattartásban  

Iskolánk alapvető feladatának tartja a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek segítését. A 
napközis, illetve a tanulószobai foglalkozások megszervezésével nemcsak a közoktatás 
feladatainak megvalósításában veszünk részt, hanem szociális funkciót is teljesítünk. 
Feladataink a segítő tevékenység megvalósításában: 

 a szociális hátrányokkal küzdő fiatalok feltérképezése, problémáik megismerése 
 igényeljük az önkormányzattól az étkeztetés anyagi fedezetét 
 motiváljuk a diákokat a tanulószobai és napközis foglalkozásokon való részvételre, 

szakkorrepetáláson való részvételre 
 lehetőséget teremtünk az Arany János középiskola által meghirdetett ösztöndíj 

megszerzésére 
 iskolánk által létrehozott alapítványba befolyt összegből a rászorulók részére 

biztosítjuk a kirándulások anyagi fedezetének felét és kérésre hozzájárulunk a 
taneszköz-vásárláshoz 

 feladatunknak tekintjük a nyári táborokon való részvétel lehetőségének a 
megteremtését együttműködve az önkormányzattal 

 a könyvtárból biztosítjuk a tankönyvek kölcsönzését 
 feladatunk a pályázatok figyelése, ill. az azokon való részvétel 
 pályaorientációs tevékenység 
 tehetségek kibontakoztatása 
 helyes iskolatípus választás szorgalmazása 
 felvilágosító munka a szociális juttatások lehetőségeiről szülői értekezleten, 

fogadóórákon, esetleg családlátogatás keretében. 
 
Az iskola biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai ellátását és a szakértői bizottság 
vizsgálata után segíti a sajátos nevelési igényű gyermekek felzárkóztatását, szükség esetén a 
tanulók fejlődésének, állapotának megfelelő intézményi elhelyezését, a különleges gondozás 
megvalósulását, elősegítve a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének érvényesülését.  
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Az iskola biztosítja a gyógytestnevelést az arra rászoruló gyermekek, tanulók számára az 
általános iskolában és a gimnáziumban is.  

2.9 A szülő, tanuló, és pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének 
lehetőségei. 

Iskolánk pedagógiai alapelveinek egyik legfontosabbika a partnerség. Valljuk a tanárok és a 
diákok munkaközösségét, s azt, hogy az iskola célkitűzéseiben nem lehet független a szülők és 
tanulók elvárásaitól. A partnerség csak úgy működhet, ha a diákönkormányzat és Szülői Tanács 
jól működik. Éppen ezért iskolánk minden évben kezdeményezi e két testület 
újraszerveződését, és munkájukat folyamatosan támogatja. Úgy gondoljuk, hogy a hatékony 
együttműködés érdekében nem elegendők e két testület számára biztosított törvényi 
jogosítványok, ezért a tantestület kész ezeknél szélesebb körű jogosítványok 
megfogalmazására. A véleményezési jogkör ugyanis önmagában csak passzív szerepet biztosít 
a szülőknek és a diákoknak, s kellő fogadókészség hiányában érdektelenséghez vezethet. Úgy 
gondoljuk, hogy a szülőket aktívan be kell vonni az iskola életébe, lehetővé kell tenni, hogy 
érdemi képet kapjanak az iskolában folyó munkáról, s be kell mutatni hogy hosszú távon milyen 
eredmények várhatók. A tapasztalataikról pedig ki kell kérni a véleményüket.  
A fentieken túlmenően célunk egy családközpontú iskola megteremtése. Ehhez meg is van az 
adottságunk, hiszen az általános iskolai tagozat és a gimnázium diáklétszáma egyaránt olyan, 
hogy szinte mindenki ismeri egymást. Ráadásul az osztálylétszámok is emberléptékűek.  
A kölcsönös bizalmon alapuló szülő-tanár kapcsolat kialakítására törekszünk. Fontosnak tartjuk 
a szülők tájékoztatását (elsősorban írásban, az ellenőrzőn vagy az e-naplón keresztül), a velük 
való párbeszédet, amelynek hagyományos kerete a fogadó est és a szülői értekezlet. A 
hagyományos formák mellett újszerű formák megteremtésén is gondolkodunk, amelynek 
lényeges eleme a partneri viszony hármas egysége (tanár-szülő-diák). A szülői értekezleteket 
szükség esetén évfolyam keretben (induló évfolyam első szülői értekezlete, érettségi előtti 
szülői értekezlet a végzős évfolyamnál, esetleges osztály-összetétel változtatás esetén, stb.) 
tartjuk.  
Feladataink és eljárásmódjaink a partner kapcsolatok működtetése céljából 
A tanulókat az iskola életéről, az iskola munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola 
igazgatója, a diákönkormányzat felelős vezetője és az osztályfőnök tájékoztatják. A tanulót és 
a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a szaktanárok folyamatosan (szóban, 
illetve írásban) tájékoztatják. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban 
írásban egyénileg, illetve választott képviselőik, tisztségviselőik útján egyaránt közölhetik az 
iskola vezetőségével, a nevelőkkel, a nevelőtestülettel. 
A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról, az 
iskola igazgatója és az osztályfőnök tájékoztatják. Az iskola igazgatója legalább félévente részt 
vesz egyszer a szülői munkaközösség választmányi ülésén.  
A szülők és pedagógusok együttműködésére az alábbi fórumok szolgálnak: 
 
a) A szülői értekezlet célja a szülők és pedagógusok közötti folyamatos együttműködés 
kialakítása, valamint a szőlők tájékoztatása az iskola céljairól, feladatiról, lehetőségeiről, az 
országos és helyi közoktatás-politika alakulásáról, változásairól, a helyi tanterv 
követelményeiről, az iskola és a szaktanárok értékelő munkájáról, az iskolai és az 
osztályközösség céljairól, feladatiról, eredményeiről, problémáiról. A szülők kérdéseinek, 
véleményének, javaslataiknak összegyűjtésére ugyancsak elsősorban a szőlői értekezletek 
adnak módot.  
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b) A fogadó órán pedagógus személyes beszélgetésen tájékoztatja a szülőt a tanulót 
haladásáról, fejlesztésének lehetőségeiről. Tanácsokkal szolgál az otthoni tanulásról, a 
szabadidő eltöltéséről, az egészséges életmódra nevelésről, a továbbtanulásról.  
 
c) A nyílt tanítási napon a szülő betekintést nyerhet az iskolai nevelő és oktató munka 
mindennapjaiba, személyesen megismerheti a tanítási órák lefolyását, közvetlenül tájékozódhat 
gyermeke és az osztályközösség iskolai életéről  
 
d) Az írásbeli tájékozató szolgálja a szülők tájékoztatását a tanulók tanulmányai 
eredményéről, magatartásáról és szorgalmáról, illetve az iskolai élet eseményeiről. Az első 
évfolyamon szöveges értékelést alkalmazunk, amelynek módját az iskola helyi tantervben 
részletesen szabályozzuk. 
 
e) A családlátogatás célja a veszélyeztetett gyerekek családi hátterének feltárása. 
 
f) Az iskolai ünnepélyek és programok egy részére meghívjuk a szőlőket is. Ezek az alkalmak 
a tanévnyitó és tanévzáró, továbbá az általános iskolai tagozaton a farsang, az anyák napja, 
osztályrendezvények, ballagás, valamint mindkét tagiskola műsoros estje. 

 

2.10 Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelés programja 

 
„Az egészség az embernek az a belső állapota, amellyel tagjaiban jól lévén az ő cselekedeteit 
jól viszi végben.” „e világi életre szükséges a dolgokkal jól és egészségre élni. Ezek a levegő, 
ég, étel, ital, alvás s vigyázás, mozgás s állás és az elmének indulatai…” 
           (Apáczai Csere János) 
 

2.10.1 AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSSEL KAPCSOLATOS CÉLJAI: 

- már gyermekkorban alakítsa ki a tanuló felelősség érzetét fizikai állapotáért, hogy ezzel is 
erősítse saját szellemi teljesítményét az élet minden területén 

- ismertesse meg a tanulókkal az egészségi állapot szempontjából fontos viselkedésmódok, 
szokások kialakulását, feltételeit 

- olyan gyakorlati tudáshoz, képességekhez segítse a tanulókat, amelyek használatával saját 
egészségének megőrzésén túl, a biztos és egészséges külső világ megteremtését célzó 
értelmes döntéseket tudjanak hozni 

- ökológiai gondolkodás, környezettudatos szemlélet kialakítása 
- a természet iránt tisztelet kialakítása 
- annak a tudatnak a kialakítása a tanulókban, hogy ők is részesei a természetnek, helyi 

környezetünknek 
- felhívni a tanulók figyelmét a fogyasztás visszásságaira, segíteni a tudatos fogyasztói 

magatartás kialakítását 
- a fogyasztó egészségének biztonságos védelme 
- megfelelő tájékoztatás a fogyasztónak 
- képesek legyenek ne csak maguk, hanem mások egészségének, életének a védelmére is 
- ismerjék meg önmagukat, saját fejlődésüket 
 

Az egészséges életmód a következő területeket foglalja össze: 
 

Mozgásra ösztönző környezet    Egészséges ételválaszték 
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Sportolási lehetőségek     Kiegyensúlyozott étkezés 
Tevékenységek szervezése     Ételek és italok minősége 
Mozgáskultúra      Étkezési kultúra 

 
 
    Mozgás    Táplálkozás 
      Felelősség 
      Önismeret 
      Mérséklet 
      Rendszeresség 
    Testápolás   Lazítás 
 
 

Biztos anyagi háttér      Arányos terhelés 
Megfelelő életkörülmények     Helyes stressz-kezelés 
Higiénés szokások javulása     Közösségi támogatás 
Testápolási kultúra      Szabadidős kultúra 

 
Feladataink a célok elérése érdekében 
 
Az iskola feladata, hogy minden tevékenységével szolgálja a tanulók egészséges testi-lelki 
szociális fejlődését. Személyi, tárgyi környezetével segítse azoknak a pozitív beállítódásoknak, 
magatartásoknak és szokásoknak a kialakulását, amelyek a gyermek egészségi állapotát 
javítják.  
Az iskola oktató-nevelő folyamatában is egy újfajta, összehangolt, egymást erősítő 
tevékenységrendszeren kell alapulnia: 
- az iskolaépület, a berendezési tárgyak, a játszóudvarok, a biztonsági eszközök 

átalakításával, az iskolai étkezés (konyha, büfé) megszervezésével egészségfejlesztésre 
alkalmas munka- és tanulási környezetet kell teremteni. (osztálytermek, tanári és tanulói 
helyiségek, folyosók, külső terek, utak, egyéb létesítmények kialakítása, világítás, 
szellőzés, klíma, fűtés, energiaellátás, élelmiszertárolás és melegítés, takarítás, 
szemétszállítás, karbantartás optimalizálása, játékhoz vagy barkácsoláshoz szükséges 
anyagok biztosítása óraközi szünetekben vagy tanítás után stb.) (felelőse az iskolavezetés) 

- az iskolai egészségnevelési célok megvalósítása érdekében a tanulók aktív 
közreműködésére építő, egységes (iskolai és iskolán kívüli fejlesztésre vonatkozó) 
egészségnevelési programot kell készíteni (felelősök: szaktanárok) 

- az egészséges életmódra szoktatáshoz mind a tanuló és családja, mind az iskolai közösség 
számára az élet minden területére kiterjedő, reális és elfogadható alternatívákat kell nyújtani 
(felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok) 

- az egyén egészségének és az iskolai közösség biztonságának növelése érdekében világos, 
a megvalósítás módját is megjelölő célokat kell megfogalmazni (felelősök: szaktanárok, 
osztályfőnökök) 

- minden tanulónak meg kell tanulnia élni saját fizikai, lelki és szociális lehetőségeivel 
(felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok) 

- az országos egészségfejlesztési célokat az iskola, szülők, egészségügyi szakemberek 
(gyermekorvos, iskolaorvos, védőnő, pszichológus stb.) és az önkormányzat 
együttműködésével kell megvalósítani (felelősök: iskolaorvos, iskolavezetés) 
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ISKOLAI EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAM 
Az egészséges és produktív felnőtt életre való felkészítésnek az életre való felkészítésnek az 
élet minden területét fel kell ölelnie: 
- egészséges táplálkozás 
- egészségtudatos testápolási szokások 
- rendszeres testmozgás 
- lelki egészség, harmonikus életvitel 
- függőségre vezető szokások (kávé, cigaretta, alkohol, drog) kerülése 
- emberi kapcsolatok ápolása (konfliktuskezelés és kommunikáció) 
- átgondolt szexuális magatartás 
- családi életre nevelés 
- szándékos és véletlen balesetek megelőzése 

 
AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS SZÍNTEREI 

 
- osztályfőnöki, illetve szakórák (környezetismeret, biológia, kémia illetve testnevelés óra) 
- alkalmi esemény (sportnap, akció, egészségnap, egészséghét) 
- önfejlesztő tréningek 
- kiscsoportos megbeszélések 
- rendszeresen ismétlődő foglalkozás vagy verseny 
- mindennapos sporttevékenység, testnevelés óra 
- sportkör, szakkör, klubfoglalkozás vagy egyéb lehetőségek (előadás, bemutató, 

filmvetítés, verseny) 
 

FELADATOK A TANULÓK ÉLETKORA SZERINT 
 

6-10 éves korig: 
Az önellátással kapcsolatos aktuális feladatok osztályfőnöki, testnevelési, környezetismereti 
órán: pl. évszaknak és alkalomnak megfelelő öltözködés, fogápolási programokon való 
részvétel 1-2. osztályosoknak. Rendszeres és alapos tisztálkodás, testnevelés óra utáni mosdás, 
egészséges és kulturált étkezés (az étkező szünetek rendje).  
A testi felépítés megerősítése testnevelés órán, edzésen, sportversenyen, szakkörön: pl. a 
kielégítő alvás és a fizikai aktivitás szerepe, az egészséges, szép test fontosságának felismerése, 
az erő, gyorsaság, kitartás fejlesztése. A testi készenlét elemeinek megtanítása (bemelegítés).  
Családi életre nevelés osztályfőnöki, irodalom, idegen nyelv, ének, környezetismeret órán: pl. 
másokról való gondoskodás, egymás kiszolgálása szerepjátékok formájában, empatikus 
készségek fejlesztése (idősek, kisgyermekek, betegek ápolása).  
 
11-14 éves korig: 

A kulturált külső megjelenés összetevőinek tisztázása osztályfőnöki órán, szakkörön stb. Pl. az 
egészséges testápolás fontossága és a felesleges kozmetikumok használata. Az egészséges 
táplálkozás szerepe a pubertás korban (háztartási ismeretek tantárgy keretében), a fogyókúra 
veszélyeinek tudatosítása (biológia és kémia órán). 
A testi átalakulásra való felkészülés (osztályfőnöki, természetismeret, biológia és kémia órán): 
pl. ritmus és mozgáskultúra fejlesztése (tánc, torna, akrobatikus elemek), fizikai állóképesség, 
erőnlét továbbfejlesztése (fizikai megterheléssel járó sporttevékenység), a szexuális érzés 
okozta változások tudatosítása (osztályfőnöki, biológia órán, felvilágosításon).  
Segítségnyújtási képességek fejlesztése (osztályfőnöki, biológia órán, vöröskeresztes 
tanfolyamon): pl. a rosszullét vagy baleset miatti elsősegélynyújtáshoz szükséges ismeretek 
megtanulása. Hangsúlyosan foglalkozni kell a média hatásával, a reklámok szerepével, 
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hatásmechanizmusokkal. Fel kell hívni a figyelmet az érték-ár arányra, a termék minőségére és 
felhasználhatóságára, szavatosság idejére.  
 
14-19 éves korig: 
A hazánkban leggyakrabban előforduló betegségekkel kapcsolatos tudnivalók megismertetése: 
szív- és érrendszeri betegségek (érelmeszesedés, infarktus, agyi érkatasztrófák, 
magasvérnyomás-betegség), daganatos betegségek. Ezen betegségek okainak feltárása, 
elkerülésüknek lehetséges módjai, kockázatcsökkentő életmódra figyelem felhívása 
(táplálkozás, mozgás). A szűrővizsgálatok fontosságának hangsúlyozása.  
A nemi élettel kapcsolatos kérdések megvitatása: szexualitás, születésszabályozás, nemi úton 
terjedő betegségek és ezek hatásai, kockázatuk. A felelősségteljes nemi magatartás kialakítása. 
Annak tudatosítása, hogy a mostani döntéseiknek később lehetnek súlyos következményei 
(meddőség, annak kezelése). 
A szenvedélybetegségek ismertetése. Annak tudatosítása, hogy a káros szenvedélyek hosszú 
távon fejtik ki hatásukat, és a hatások kezelése sokkal nehezebb, mint a megelőzés. A csoport 
az egyénre gyakorolt hatásának hangsúlyozása, az egyéni felelősség kiemelése (tudjon nemet 
mondani).  
Az ÉLET-HALÁL kérdéseinek megvitatása. A nyugati kultúrákra jellemző elhárító magatartás 
oldása.  
AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS MÓDSZEREI 

 
- kerekasztal: lehet meghívottak jelenlétében (orvos, védőnő, jogász, szülő, beteg) 
- vita: mely a vitakultúrára nevel (helyes, szép beszéd, meggyőzés) 
- tanulói előadások 
- megfigyelések, kutatómunkák végzése, pályázatok, tanulmányi kirándulások, táborok, 

szülők bevonása a kirándulásokba, szelektív hulladékgyűjtés, iskolaújság 
környezetvédelmi rovat 

- kísérletezés 
- szituációs játékok 
- relaxációs módszerek 
- tesztek kitöltése, megbeszélése 
- gyűjtőmunka 
- tablókészítés 
- plakátok tervezése 
- drogprevenciós előadások  
- rendezvények (Föld napja, egészségnap, sportnap) 

 
 

TEVÉKENYSÉGEINK AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSÉRT 
 
 

TEVÉKENYSÉG KIVEL MIKOR FELELŐS 
mindennapos 
testnevelésben résztvevők 
felmérése  

alsó tagozat  
felső tagozat  

félévek elején osztálytanítók testnevelők 

felmentett tanulók alsó tagozat  
felső tagozat 

tanév elején 
(évközben 
kontroll) 

iskolaorvos, egyeztet 
osztálytanítókkal, 
testnevelőkkel 

a tanulók 
mozgásfejlesztésével, 

alsó tagozat  
felső tagozat 

tanév elején 
tanév végén 

osztálytanítók testnevelők 



27 
 

állóképességével 
kapcsolatos mérések 

gimnázium 

drogprevenciós 
tevékenység 

felső tagozat 
 
gimnázium 

II. félévben biológia tanár 
 
intézményen kívülről pl: 
Mentálhigiéniás Központ - 
kábítószer 
SOS Egyesület a 
szenvedélybetegekért - 
alkohol, dohányzás, drog 

fogászati szűrés és 
kezelés 

alsó tagozat  
felső tagozat 
gimnázium 

évente 
1 alkalommal 

iskolafogászat 

fogászati program alsó tagozat folyamatos osztálytanítók, napközis 
pedagógusok 

felvilágosító 
program 

felső tagozat 
(6-tól) 
gimnázium 

folyamatos biológia tanár 
iskolapszichológus 
iskolaorvos 

munkavédelem 
 

 tanév elején, majd 
negyedévente 

munkavédelmi megbízott, 
iskolavezetés 

ültetési rend váltása 
helyes testtartás 

alsó tagozat  
felső tagozat 

félévente 
folyamatos 

osztályfőnökök 
minden pedagógus 

 
 
 
 
 
 
 

KÖTELEZŐ ISKOLAORVOSI ELLÁTÁS 
 

IX. 8. évf. Engerix oltás  
IX. 6. évf. DI-TE oltás  
X.  felmentettek egyeztetése testnevelő tanár bevonása 
X. 8. évf. Engerix B. II.  
X. 1. évf. vizsgálat tetvességi szűrés osztályfőnökök bevonása 
XI. 6. évf. Trivalens oltás  
XII. 8. évf. vizsgálat osztályfőnökök bevonása 
XII. 5. évf. vizsgálat  

I. 5. évf. RR mérés, színlátás, gerincszűrés  
II. 7. évf. RR mérés, színlátás, gerincszűrés  
II. 4. évf. vizsgálat tetvességi szűrés  
III. 1-8. évf. felmentettek kontroll vizsgálata  
III. 8. évf. Engerix B. III. oltás osztályfőnökök bevonása 
IV. 6. évf. vizsgálat, pótlás  
V. 3. évf. vizsgálat  
V. 1-2. évf. ismétlő vizsgálat  
VI.  pótlólagos szűrővizsgálatok, 

táborozási vizsgálatok 
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A tanulók fizikai állapotának mérése testnevelés órán 
 

Célja: Megvizsgálni a tanulók 10 hónap alatti fejlődését. Visszajelzés a nevelő-oktató munka 
hatékonyságáról. 
 

 ALSÓ TAGOZAT, FELSŐ TAGOZAT, GIMNÁZIUM 

TANÉV 
ELEJE 

2. 9. 1. 2. Fizikai képességek 

 1 iskolakör (kb. 350 m) síkfutás 

Medicinlabda dobás hátra (korosztálynak megfelelő súlyú 
labdával) 

Helyből távolugrás 

Falra passzolás kosárlabdával 30 mp-ig (1m-re a faltól, 
fejmagasság fölé) 

TANÉV  
VÉGE 

2. 9. 1. 3. Fizikai képességek 

 1 iskolakör (kb. 350 m) síkfutás 

Medicinlabda dobás hátra (korosztálynak megfelelő súlyú 
labdával) 

Helyből távolugrás 

Falra passzolás kosárlabdával 30 mp.-ig (1m-re a faltól, 
fejmagasság fölé) 

 

2.10.2. AZ ISKOLA KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA 

 
A 2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről rendelkezik arról, hogy közös programok 
kiadásával, pályázatok kiírásával az oktatásért felelős miniszter és a környezetvédelemért 
felelős miniszter segíti a környezeti nevelés, oktatás feladatainak végrehajtását és az Erdei 
Iskola Program megvalósulását. A törvény rendelkezik arról is, hogy tanítási napnak számít az 
egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a 
tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a 
tanulmányi kirándulás, környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására 
fordított nap, ha a foglalkozási órák száma eléri a hármat. 
A 20/2012 EMMI rendelet előírja, hogy az iskola környezetvédelmi programja a pedagógiai 
programjának szerves része legyen. Az iskola pedagógiai programjának minden tevékenységét 
átitatja életünk fenntarthatósági szemléletének középpontba állítása; a tanulók segítése a 
környezettel harmonikus életvezetési képességük kialakításában, a környezeti problémák 
felismerésében, kezelésében a célból, hogy fejlessze felelősségérzetüket, törekedjék arra, hogy 
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a környezettel kapcsolatos nézeteik az erkölcsi alapelvek szintjére emelkedjenek. E 
követelmények teljesüléséhez a tanulóknak személyes tapasztalatok megszerzésére, élmények 
átélésére, a környezet egészére vonatkozó ismeretek elsajátítására van szükség.  
 
A KÖRNYEZETI NEVELÉS ALAPELVEI 

 
A környezeti nevelés célja a környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel 
elősegítése; a természetet, az épített és társadalmi környezetet, az embert tisztelő 
szokásrendszer érzelmi, értelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. 
A környezeti nevelés tartalma kiszélesedett: a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének 
biztosítására irányul. 
Gondot kell arra fordítanunk, hogy diákjaink a jövőben képesek legyenek a mindennapi 
életvitelük a bonyolultabb természeti, társadalmi, gazdasági és politikai konfliktusokat kezelni, 
megoldani. Meg kell alapoznunk tanítványaink környezeti erkölcsét, társadalmi-természeti 
felelősségét, formálnunk kell alakuló értéktudatát, együttműködési képességeit, a személyes és 
a közös felelősségtudat alapjait.  
A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a különböző 
tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló, harmonizáló pedagógiai törekvés. 
A környezeti nevelés minden pedagógus, illetve valamennyi tantárgy feladata. Ugyanakkor az 
egyes különálló tantárgyakba foglalt környezeti vonatkozású ismereteket, fejlesztési elemeket 
egésszé kell építeni.  
A környezeti nevelésben szükséges, hogy a tanulók az elemző gondolkodás mellet a környezet 
teljességét megragadó tanulási helyzetekkel is találkozhassanak.  
A KÖRNYEZETI NEVELÉS CÉLJAI 
1. Rendszerszemléletre nevelés 

A tanórán szerzett ismeretek összekapcsolása az élet valós ügyeivel. Ismerjék fel önállóan 
is a problémákat, keressenek önálló válaszokat. 
 

2. Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás elsajátítása 

A felmerülő problémákra több alternatíva felállítása, az alternatívák értékelése, 
ellenőrzése és helyes kiválasztása képességének kialakítása. 
 

3. Globális összefüggések megértése 

 Fontos, hogy a létező környezeti problémák mögötti gazdasági, társadalmi gondokat ne 
csak egyenként lássák a tanulók, hanem az okokat is megértsék. Legyenek képesek ezeket 
saját környezetükben, életükben azonosítani, ezeket szem előtt tartva cselekedni. 

4. A létminőség választásához szükséges értékek megmutatása 
 Környezetünk minősége létminőségünk egyik alapvető meghatározója. Fontos cél, hogy ez 

tükröződjék vissza a gondolkodásban.  
 
5. A létminőséghez tartozó viselkedési normák és formák kialakítása 

 Szükség van arra, hogy közösen fedezzük fel, hogy mit is tehetünk egyéni életünkben. 

6. A természet, az élet, a biológiai sokféleség jelentőségének megértése 

 Az ember a természet része, ezért együtt kell működni a környezetével. Ez feltételezi a 
természet törvényeinek megértését, a létformák fel- és elismerését. Fel kell fedeztetni, 
hogy biológiai sokféleség nélkül nincs emberi létezés sem. 
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7. Fogyasztóvédelem 

A fogyasztás visszásságaira, a fogyasztóvédelem törekvéseire fel kell hívni a tanulók 
figyelmét, segíteni kell a tudatos fogyasztási magatartás kialakítását (a médiareklámokkal 
szembeni kritikus magatartás kialakítása). Környezetünk és egészségünk megvédése csak a 
tudatos önmérséklő fogyasztói magatartás kialakításával lehetséges. 

 
A KÖRNYEZETI NEVELÉS FELADATAI A TANULÓK ÉLETKORA SZERINT 
6-10 éves kor 
- a természettisztelő, az embertisztelő szokásrendszer kialakítása 
- a belső késztetések érzelmi, erkölcsi megalapozása 
- az esztétikus, rendezett környezet, a mindennapi élet megszervezése 
- viselkedési minták bemutatása 
- az érdeklődés felkeltése a természeti jelenségek iránt 
- az élő környezet iránti kötődés, felelősségérzet erősítése 
- a természet sokszínűségének, formagazdagságának szemléltetése 
- a kritikus, problémamegoldó gondolkodás és a tudatos fogyasztói magatartás megalapozása 
 
11-14 éves kor 
- a szokásrendszer működtetése 
- az egészséges, környezetbarát életvitel megerősítése 
- pontos információhoz juttatás, azok elemzése, összegzése 
- az önálló döntéshozatal, problémamegoldás és önálló cselekvésre nevelés 
- a környezettel és környezetvédelemmel kapcsolatos akciókon való aktív részvételre ösztönzés 
 
14-18 éves kor 
- a „gondolkodj globálisan cselekedj lokálisan” alapelv elfogadtatása: mindenkinek aktívan, 

tudatosan, a saját környezetében kell megtenni azokat a lépéseket, változtatásokat, amelyek 
mindannyiunk jövőjét befolyásolják  

- tudatosodjon a tanulóban, hogy a saját élete, mennyiben hat a szűkebb és a tágabb 
környezetére, ismerje fel azt, hogy hol lehet változtatni 

- ismerje fel, hogy az életszínvonal milyen összefüggésben van a környezetkárosítással, 
környezeti terheléssel  

- alternatív energiatermelés, mezőgazdaság, ipar lehetőségeinek felvillantása 
 

A KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI 
 

A pedagógus által kialakított környezet, az általa nyújtott viselkedési minta, értékrend a 
környezeti nevelés szempontjából is döntő. 
Az esztétikus, rendezett környezet, a mindennapi élet megszervezése segíti az iskolásokat a 
környezetükben való eligazodásban, felkelti vágyukat az iskolai élethez, a munkához 
nélkülözhetetlen tisztaság és rend iránt. 
Az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása nem meghatározó a környezeti nevelés 
szempontjából. Inkább általános tájékozottsága, problémafelismerő- és feldolgozó képessége 
segíthetik abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszonya alakítására, 
egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. 
TANÓRÁK 
Az osztályfőnöki óra a környezet megóvására való nevelésen túl a mindennapi problémák 
felismerésére, a megoldások keresésére és kivitelezésére is lehetőséget nyújt, nemcsak a 
közösség építésre. Kiemelkedő szerepet játszik az osztályfőnök abban is, hogy összefogja a 
szaktárgyak idevágó tevékenységi formáit, illetve lehetőségeit (pl.: fogyasztói társadalom 



31 
 

problémái; anyag- és energiatakarékosság az iskolában; tanulmányi kirándulások; vetélkedők; 
akciók; állatok, növények gondozása a tanteremben; a környezetvédelem jeles napjainak 
megünneplése). A családdal való kapcsolata lehetővé teszi, hogy közös programok 
szervezésével a szülőkre is hatással legyen. 
A környezetismeret, a biológia, a földrajz, a fizika, a matematika, a kémia és az 
informatika tantárgyak a valóságos környezet megfigyelésével, vizsgálatával kielégíthetik a 
gyermeki kíváncsiságot. Felkeltik a természeti jelenségek megismerésének vágyát, bemutatják 
az élővilág sokszínűségét, az élőlények egyedi, megismételhetetlen voltát, az ember 
felelősségét az élővilág megőrzésében.  
A magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-zene órákon erős érzelmi kötődést lehet 
létrehozni. A versek, a történetek személyes hangon szólnak a tanulókhoz. 
Az érzelmi kapcsolat létrejöttét segíthetjük a rajz és vizuális kultúra tanítása során. Itt 
lehetőség van a természet sokszínűségének, formagazdagságának tanulmányozására.  
A természetes anyagok használata új érzékelési területeken, a tapintáson, szagláson keresztül 
ad élményt a gyerekeknek a technika és életvitel órákon.  
Testnevelés órákon közvetlenül találkozhatnak a természettel, fölismerhetik a szabad levegőn 
való tartózkodás fontosságát. 
A történelem és állampolgári ismeretek tantárgy alapot ad a demokratikus közéletben való 
tudatos részvételhez. Annak megismerése, hogy a fölrajzi környezet hogyan hat egy ország, 
térség fejlődésére. A múlt eredményeinek és hibáinak megismerése révén a természetes és az 
épített környezetért való felelős magatartás kialakítására.  
 
TANÓRÁN KÍVÜLI KÖRNYEZETI NEVELÉS 
A tanuló vizsgálódásainak, tevékenységeinek homlokterébe szükségszerűen a valóságos, 
megtapasztalható környezet, annak megélhető állapota, változásai állnak. Ez olyan tanulási 
helyzetek megteremtését kívánja, amelyek a hagyományos tantermi órák során nem 
valósíthatóak meg. 
 
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 
A tanulóközösség összekovácsolása, az élményszerzés, az együttlét öröme ötvöződik a 
közelebbi, távolabbi tájakkal, nevezetességekkel való megismerkedéssel, hazánk 
felfedezésével. Lehetőséget ad az „ottlét” élményének átélésére. A tanulmányi kirándulás során 
a tanulók kapnak különböző ismeretszerző feladatokat (kiselőadás, gyűjtőmunka). A tantestület 
év elején dönt a tanulmányi kirándulás napjáról. 
Ehhez kapcsolódik szorosan a múzeumi nap is, melynek során az osztályok előre szervezett 
programokon vehetnek részt, előadásokat, kiállításokat látogatnak meg.  
 
ERDEI ISKOLAI PROGRAMOK SZERVEZÉSE 
Az erdei iskola a szorgalmi időszakban megvalósuló, a tananyag egy részét feldolgozó vagy 
elmélyítő, általában projekt típusú oktatásra épülő tanulásszervezési forma. A projekt típusú 
oktatás meghatározó jellemzője a kooperatív tanulási technika, melynek középpontjában 
valamilyen valóságos probléma, megoldandó feladat áll. A projekt végére pedig a 
tanulócsoporttól olyan tárgyi, vagy szellemi produktumot várunk el, mely a lehető legszélesebb 
vonatkozásban tárja fel az adott témát. Értelemszerűen tehát ebben az oktatási formában a 
hagyományos, ismeret-centrikus tanulásszervezéssel ellentétben nincsenek készen kapott 
igazságok. A problémák konkrét és egyedi voltából következik, hogy azokat nem elvont szinten 
közelítjük meg, hanem igazi kihívásokra keresünk valóságos választ. 
Az erdei iskolák szervezésében mindig a helyi lehetőségekre építünk, a helyi sajátosságokat 
igyekszünk minél inkább kihasználni. Ilyen lehetőségek például Kincsesbányán a domborzati 
változatosság, a víz, vízi élettér és az erdő.  
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Mind az alapfokú, mind pedig a középfokú iskolai szakasz ideje alatt minden osztály négy 
évente kétszer „erdei iskolán” vesz részt, amely egyaránt szolgálja a környezeti nevelés és a 
közösségfejlesztés céljait. Abban a tanévben, amikor az osztály nem jut el erdei iskolába, a 
kötelező tanulmányi kirándulás egy napos, amelynek programját az igazgató az anyagi 
feltételek figyelembe vételével hagyja jóvá. Szükséges, hogy emellett – tanítási órákon kívül is 
– gyakran menjenek az osztályok kirándulni, mert azok igen jelentős szerepet játszanak a 
környezeti nevelésben, a természet megszerettetésében. Azokon és más, a környezeti 
neveléshez kapcsolódó tanítási időn kívüli programokon (vetélkedők, akadályversenyek, 
témanapok) a részvétel tanulóink számára nem kötelező, hanem önkéntes, mivel ott nem a 
mindenki számára előírt tananyag feldolgozása, megismerése történik (e programokon nem a 
tananyagot dolgozzuk fel, hanem a már feldolgozott tananyag további, mélyebb megértését 
segítjük elő). Természetesen célunk az, hogy a rosszabb anyagi helyzetben lévő tanulók se 
maradjanak ki ebből a tanulási formából, ezért minden lehetőséget megkeresünk az ő 
segítésükre. 
 
NAPKÖZIOTTHON 
A napközis foglalkozások környezeti nevelési tartalma erőteljes, hiszen a tanulók életviteli 
kultúrájának, szokásainak alakítására közvetlen lehetőségek tárulnak fel. A napköziotthon 
programjaiban helyet kapnak a környezetfeltáró, -érzékenyítő, -megőrző programok, az ezekkel 
kapcsolatos játékok, cselekvések. 
 
SZAKKÖRÖK 
A szakkörök a kutató típusú, önállóan vizsgálódni szerető tanulók fejlesztésének színtere 
(tömegsport, túra, biológia, kémia, stb.). 
 
PÁLYÁZATOK 
Részt veszünk osztálykeretben helyi és országos környezetvédő szervezetek akcióin (Föld 
napja, Madarak és fák napja, Állatok napja, stb.). Itt lehetőségünk van a szülők bevonására. 
ISKOLAI KÖNYVTÁR 
Jól felszerelt a környezeti témakörökkel foglalkozó könyvekkel, videofilmekkel, CD-
lemezekkel. 
 
DIÁKÖNKORMÁNYZAT 
A diákönkormányzat szervezésében több program, akció zajlik hagyományosan iskolánkban:  

- papír- és elemgyűjtés 
- alumínium italos dobozok gyűjtése 
- kiállítások 
- dekorációs verseny 
- tanulmányi verseny, stb. 

 
A KÖRNYEZETI NEVELÉS PROGRAMJA 
1. Energiatakarékosság 
  felelős: ügyeletet ellátó pedagógus, szaktanárok folyamatos 
2.  Környezetbarát taneszközök, napközis játékok beszerzése 
  felelős: iskolavezetés, munkaközösségvezetők folyamatos 
3. Iskolaújságban külön környezeti nevelési rovat 
  felelős: felelős szerkesztő    folyamatos 
4. Szülők bevonása a környezeti neveléssel kapcsolatos akciókba, az otthoni élet 

esetleges átalakítása 
  felelős: osztályfőnökök, napközis pedagógusok folyamatos 



33 
 

5. Környezetvédelmi iskolai szintű verseny 
  felelős: szaktanárok, osztályfőnökök   évente 
6. Túraszakkörök működtetése (alsó-felső) 
  felelős: iskolavezetés, szakkörvezetők  folyamatos 
7. Erdei iskola szervezése 
  felelős: osztályfőnökök, igh.    évente 
8. Tanulmányi kirándulások szervezése 
  felelős: osztályfőnökök    évente 
9. Szárazelem- és papírgyűjtés 
  felelős: DÖK vezetője    folyamatos 
10. Dekorációs versenyek, tematikus kiállítások 
  felelős: DÖK vezetője    folyamatos 
11. Iskolai könyvtár fejlesztése a környezeti neveléshez kapcsolódóan 
  felelős: iskolavezetés, könyvtáros   folyamatos 
12. Környezettel kapcsolatos faliújság üzemeltetése 
  felelős: szaktanárok     folyamatos 
13. A környezetvédelmi akciókon való részvétel 
  felelős: felső tagozatos, gimnazista osztályfőnökök folyamatos 
15. Környezeti nevelési pályázatokon (rajz, forrás-kiegészítő, stb.) való részvétel 
  felelős: mindenki     folyamatos 
A KÖRNYEZETI NEVELÉS MÓDSZEREI 
Különösen azok a módszerek kedveznek a környezeti nevelésnek, amelyek aktivizálják, 
cselekvésre késztetik, tevékenységre ösztönzik a tanulókat: együttműködő tanulási formák; a 
páros, csoportos feladatok; észlelési, megfigyelési, mérési feladatok: 

- szövegértelmezés, lényegkiemelés, megvitatás 
- adatgyűjtés, feldolgozás 
- kiselőadás 
- gyűjtő- és kutatómunka 
- táblázatok, grafikonok vizsgálata, értékelése, elemzése 
- kísérletek 
- képi megjelenítés, plakát 
- újságok böngészése, hírválogatás, megbeszélés 
- elektronikus médiumok: természetfilmek, tévé-műsorok válogatása, Internet, rádió 
- természetes anyagok vizsgálata 
- pályázatokon való részvétel 
- környezetvédelmi akciókba való bekapcsolódás 
- természetjárás, kirándulás 
- kiállítások készítése 
- versenyek 
 
 

A KÖRNYEZETI NEVELÉS SAJÁTOS ÉRTÉKELÉSI FORMÁI 
A környezeti nevelés nem mérhető olyan egzakt módon, mint a tárgyi tudás. A fejlődés 
folyamatos követése és az iskolai célokkal történő összevetése az értékelés alapja. Tanulóink 
neveltségi szintje és beállítódásának értékelése magatartásuk és szorgalmuk minősítéseként 
jelenik meg. 
 
Szempontok: 

- iskolai cél és értékrendszer megvalósulása 
- szociális képességek alakulása 
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- értékorientáció fejlődése 
- csoporthelyzet megismerése 
- konfliktuskezelés módja 
- morális gondolkodás fejlődése 
- tanulói kíváncsiság foka 
- az aktivitás kitartása és foka 
- a belső motivációs bázis fejlődése 
- önálló véleményalkotás szintje 
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3 Az iskola helyi tanterve 

3.1 Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható 
tanórai foglalkozások és azok óraszámai (ÓRATERVEINK) 

Azokon az évfolyamokon, amelyeken a tanulók 2013. szeptember elsején kezdik meg 
az első/ötödik vagy 9. évfolyamon tanulmányaikat. 

Általános iskola angol-számítástechnika osztály (2020-tól kifutó rendszerben) 
Évfolyam 

Tantárgy   2.a 3.a 4.a  6.a 7.a 8.a 
Magyar nyelv és 
irodalom 

 7 6+1 6  4 3+1 4 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek 

 - - -  2 2 2 

Angol nyelv  1 1 2+1  3+1 3+0,5 3+1 
Matematika  4 4 4+1  3+1 3+1 3+0,5 
Erkölcstan  1 1 1  1 1 1 
Informatika  1 1 1  1+1 1+0,5 1+0,5 
Környezetismeret  1 1 1  - - - 
Természetismeret  - - -  2 - - 
Biológia, egészségtan  - - -  - 2 1 
Fizika  - - -  - 2 1 
Kémia  - - -  - 1 2 
Földrajz  - - -  - 1 2 
Ének-zene  2 2 2  1 1 1 
Vizuális kultúra  2 2 2  1 1 1 
(Technika) Életvitel és 
gyakorlat 

 1 1 1 
 1 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 5  5 5 5 
Osztályfőnöki  - - -  1 1 1 
Dráma és tánc  - - -  - - - 
Szabadon tervezhető 
órakeret 

 2 3 3  3 3 3 

Rendelkezésre álló 
órakeret 

 25 25 27  28 31 31 

 
 
 
 
Általános iskola testnevelés-rekreációs osztály (2020-tól kifutó rendszerben) 
 

Évfolyam 
Tantárgy   2.b 3.b 4.b  6.b 7.b 8.b 
Magyar nyelv és 
irodalom 

 7 6+1 6  4 3+1 4 

Történelem, társadalmi 
és állampolgári 
ismeretek 

 - - -  2 2 2 

Angol nyelv  1 1 2  3 3 3 
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Matematika  4 4 4+1  3+1 3+1 3+0,5 
Erkölcstan  1 1 1  1 1 1 
Informatika  - - 1  1 1 1 
Környezetismeret  1 1 1  - - - 
Természetismeret  - - -  2 - - 
Biológia, egészségtan  - - -  - 2 1 
Fizika  - - -  - 2 1 
Kémia  - - -  - 1 2 
Földrajz  - - -  - 1 2 
Ének-zene  2 2 2  1 1 1 
Vizuális kultúra  2 2 2  1 1 1 
(Technika) Életvitel és 
gyakorlat 

 1 1 1 
 1 1 1 

Testnevelés és sport  5 5 5  5 5 5 
Osztályfőnöki  - - -  1 1 1 
Dráma és tánc  1 1 1  1 0,5 1 
Bringasuli      1 0,5 0,5 
Szabadon tervezhető 
órakeret  2 3 3  3 3 3 

Rendelkezésre álló 
órakeret 

 25 25 27  28 31 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NAT óratervek a 2014/15 tanévtől 
 „D” jelű osztályok (dráma/humán osztály) 

Emelt óraszámú művészeti képzés – 
2014. szeptembertől  

9. d 10. d 11. d 12. d 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 5 5 3 4 

II. idegen nyelv 3 3 3 3 

Matematika 3 3 4 4 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

2 2 3 4 

Etika     1   

Biológia – egészségtan   2 2 2 

Fizika 2 2 2   

Kémia 2 2     

Földrajz 2 2     

Ének-zene 1 1 1* 1* 

Vizuális kultúra 1 1 0,5* 0,5* 
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Mozgóképkultúra és médiaismeret 1  0,5* 0,5* 

Művészetek*   2* 2* 

Dráma/magyar 2 2 2 2 

Színházismeret (drámás részben)   2 2 

Informatika 1 1 1 1 

Életvitel és gyakorlat    1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 

Összesen 35 36 35 35 
 

Keleti István Művészeti Iskola: 
Drámajáték/Színjáték 2 2 2 2 
Beszédgyakorlat 0,5 0,5 0,5 0,5 
Mozgásgyakorlat 0,5 0,5 0,5 0,5 
Kreatív ének 1 1 1 1 
Összesen 4 4 4 4 

 
*11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 
Művészetek órakerete. 
 
„C” jelű osztályok  

NYEK+ emelt óraszámú 
matematika vagy informatika 
képzés 2014. szeptembertől  

9. cnyek 
9.c 10.c 11.c 12.c 

Magyar nyelv és irodalom 2 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 15 5 5 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 4 5 5 

Matematika 2 3 3 3 3 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

0 
2 2 3 3 

Etika 0     1   

Biológia – egészségtan 0   2 2 2 

Fizika 0 2 2 2   

Kémia 0 2 2     

Földrajz 0 2 2     

Ének-zene 0 1 1 1** 1** 

Vizuális kultúra 0 1 1 0,5** 0,5** 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

0 
1 0 

0,5** 0,5** 

Művészetek** 0     2** 2** 

Informatika 2 1 1 2 2 

Életvitel és gyakorlat  0       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 
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Emelt óraszámú képzés: 
matematika vagy/és informatika* 

0 
2 1 2 4 

Összesen 30 35 36 35 35 
* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező. 
**11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel a 
Művészetek órakerete. 
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„B” jelű osztályok 
NYEK+ emelt óraszámú magyar 

képzés 2014. szeptembertől  
9.bnyek 

9.b 10.b. 11.b 12.b. 

Magyar nyelv és irodalom 2 4 4 4 4 

I. idegen nyelv 15 5 5 3 3 

II. idegen nyelv 3 3 4 5 5 

Matematika 2 3 3 4 4 
Történelem, társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

0 
2 2 3 4 

Etika 0     1   

Biológia – egészségtan 0   2 2 2 

Fizika 0 2 2 2   

Kémia 0 2 2     

Földrajz 0 2 2     

Ének-zene 0 1 1 1* 1* 

Vizuális kultúra 0 1 1 0,5* 0,5* 
Mozgóképkultúra és 
médiaismeret 

0 
1 0 

0,5* 0,5* 

Művészetek* 0     2* 2* 

Informatika 2 1 1 0 0 

Életvitel és gyakorlat  0       1 

Testnevelés és sport 5 5 5 5 5 

Osztályfőnöki 1 1 1 1 1 

Emelt óraszámú képzés: magyar 0 2 1 2 4 

Összesen 30 35 36 35 35 
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Az új 2020-as NAT szerinti órahálóink 
 
A 2020/21. tanévtől felmenő rendszerbe belépő órahálók 
 
 
Általános iskola 1-4. osztály 
 

Alsó tagozatos osztályok órahálója 
2020/21 
1. osztály 

2021/22 
2. osztály 

2022/23 
3. osztály 

2023/24 
4. osztály 

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5+1 5+1 
Matematika 4 4 4+1 4+1 
Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 
Környezetismeret 0 0 1 1 
Angol nyelv 1 1 1 2 
Ének-zene 2 2 2 2 
Vizuális kultúra 2 2 2 1 
Technika és tervezés 1 1 1 1 
Digitális  kultúra 1 1 1 1 
Testnevelés  5 5 5 5 
Kötelező alapóraszám 22 22 22 23 
Szabadon tervezhető órakeret 2 2 2 2 
Összesen 24 24 24 25 
Maximális órakeret 24 24 24 25 
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Általános iskola 5-8. osztály 
 
 
 
 

Felső tagozatos osztályok 
órahálója 

2020/21 
5. osztály 

2021/22 
6. osztály 

2022/23 
7. osztály 

2023/24 
8. osztály 

Magyar nyelv és irodalom 4 4 3+0,5 3+1 
Matematika 4 4 3+0,5 3+1 
Történelem 2 2 2 2 
Állampolgári ismeretek       1 
Hon- és népismeret 1       
Etika/hit- és erkölcstan 1 1 1 1 
Természettudomány 2 2     
Kémia     1,5 1,5 
Fizika     1 2 
Biológia     1,5 1,5 
Földrajz     2 1 
Angol nyelv 3 3 3 3 
Ének-zene 2 1 1 1 
Vizuális kultúra 1 1 1 1 
Dráma és színház     1   
Technika és tervezés 1 1 1   
Digitális  kultúra 1 1 1 1 
Testnevelés  5 5 5 5 
Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 
Kötelező alapóraszám 27 26 28 28 
Szabadon tervezhető órakeret 1 2 2 2 
Összesen 28 28 30 30 
Maximális órakeret 28 28 30 30 
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Gimnáziumi órahálók 
b, jelű osztályok 
 

NY+4 évfolyamos általános 
tantervű képzés (humán 
osztályprofil) 

2020/21 
9.NYb 

2021/22 
9.b 

2022/23 
10.b 

2023/24 
11.b 

2024/25 
12.b 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 5 5 5 
Matematika 3 3 3 4 4 
Történelem 0 2 2 3 3 
Állampolgári ismeretek 0 0 0 0 1 
Természettudomány(választható) 0 0 0 2 0 
Kémia 0 1 2 0 0 
Fizika 0 2 3 0 0 
Biológia 0 3 2 0 0 
Földrajz 0 2 1 0 0 
első élő idegen nyelv 15 4 4 4 4 
második élő idegen nyelv 3 3 3 3 5 
Művészetek 0 0 0 0 0 
Ének - zene 0 1 1 0 0 
Vizuális kultúra 0 1 1 1 1 
Mozgóképkultúra és média 0 0 0 0 1 
Digitális kultúra 2 2 1 2 0 
Testnevelés 5 5 5 5 5 
Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 
Kötött célú órakeret/Fakultációk       4 4 
Összesen 32 34 34 34 34 
Maximális órakeret 32 34 34 34 34 
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C, jelű osztályok 
 

NY+4 évfolyamos általános 
tantervű képzés (reál 
osztályprofil) 

2020/21 
9.NYc 

2021/22 
9.c 

2022/23 
10.c 

2023/24 
11.c 

2024/25 
12.c 

Magyar nyelv és irodalom 3 3 4 5 5 
Matematika 3 4 4 4 4 
Történelem 0 2 2 3 3 
Állampolgári ismeretek 0 0 0 0 1 
Természettudomány(választható) 0 0 0 2 0 
Kémia 0 1 2 0 0 
Fizika 0 2 3 0 0 
Biológia 0 3 2 0 0 
Földrajz 0 2 1 0 0 
első élő idegen nyelv 15 4 4 4 4 
második élő idegen nyelv 3 3 3 3 5 
Művészetek 0 0 0 0 0 
Ének - zene 0 1 1 0 0 
Vizuális kultúra 0 1 1 1 1 
Mozgóképkultúra és média 0 0 0 0 1 
Digitális kultúra 2 2 1 2 0 
Testnevelés 5 5 5 5 5 
Közösségi nevelés 
(osztályfőnöki) 1 1 1 1 1 
Kötött célú órakeret/Fakultációk       4 4 
Összesen 32 34 34 34 34 
Maximális órakeret 32 34 34 34 34 
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D, jelű osztályok 
 

4 évfolyamos általános 
tantervű képzés - (művészeti-
humán osztályprofil) 

2021/22 
9.d 

2022/23 
10.d 

2023/24 
11.d 

2024/25 
12.d 

Magyar nyelv és irodalom 3 4 4 4 
Matematika 3 3 3 3 
Történelem 2 2 3 3 
Állampolgári ismeretek 0 0 0 1 
Természettudomány(választható) 0 0 2 0 
Kémia 1 2 0 0 
Fizika 2 3 0 0 
Biológia 3 2 0 0 
Földrajz 2 1 0 0 
első élő idegen nyelv 4 4 4 4 
második élő idegen nyelv 3 3 3 3 
Művészetek 0 0 0 0 
Ének - zene 1 1 0 0 
Vizuális kultúra 1 1 1 1 
Dráma és színház/magyar 1 1 1 2 

Mozgóképkultúra és média 0 0 0 1 
Digitális kultúra 2 1 2 0 
Testnevelés 5 5 5 5 
Színházismeret     1 2 
Közösségi nevelés (osztályfőnöki) 1 1 1 1 
Kötött célú órakeret/Fakultációk     4 4 
Összesen 34 34 34 34 
Maximális órakeret 34 34 34 34 
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3.2 A tantárgyak előírt tananyaga és követelményei  

3.2.1 Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 
elvei 

A tankönyv tartalma: 
• legyen összhangban pedagógiai alapelveinkkel 
• tartalmazza a tantervben előírt ismeretanyagot 
• alkalmazása által fejlődjenek a tanulóknak az adott oktatási szakaszban fejleszteni 

kívánt kompetenciái (képességei, készségei) 
• a különböző tantárgyak tankönyvei harmonizáljanak egymással 
• lehetőség szerint más tankönyvekkel és segédletekkel, egyéb tanítássegítő 

programokkal együtt képezzen oktatási programcsomagot  
• alkalmazkodjon a korosztály intellektuális fejlettségi szintjéhez  
• elégítse ki a didaktikai követelményeket, különösen a differenciálás igényeit 
 

A tankönyvek és egyéb segédletek kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy áraiknak 
lehetővé kell tenniük, hogy az iskola az állami támogatásból származó pénzforrásokból 
biztosítani tudja az ingyenességet azok számára, akik esetében azt a törvények, illetve helyi 
előírások kötelezővé teszik, s ezen felül is hozzá tudjon járulni a rosszabb anyagi helyzetben 
levő családok terheinek csökkentéséhez.  
Kellő arányban kell továbbá olyan tankönyveket választani, amelyek tartalmuknál és 
minőségüknél fogva alkalmasak több éven át való használatra, hogy azok a 
könyvtárállományába véve minél több tanulónak minél hosszabb ideig kölcsönözhetők 
legyenek. 
A tankönyvek, taneszközök kiválasztásánál a nevelőtestület támaszkodik a szülők és tanulók 
közösségének véleményére is, akinek egyetértésével meghatározta a kiválasztás elveit. 
Figyelembe vesszük tehát azt is, hogy mennyire tetszett a tankönyv az abból tanuló diákoknak, 
illetve hogyan vélekednek róla a szülők.  
Tankönyvellátás helyi rendje 
Jogszabályi háttér: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011.CXC. törvény 
 A tankönyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 
 A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 

szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet 
 
A tankönyveket a tanulók az első iskolai munkahéten a befizetést igazoló csekk bemutatásával 
vehetik át. 
A szülőknek a tankönyvlista ismeretében lehetőségük van nyilatkozni azokról a tankönyvekről, 
amelyek iskolai megrendelését nem kéri, mert más módon kíván beszerezni, illetve amelyet 
használt tankönyvvel kíván megoldani. 
A pedagógusok 2013. szeptember 1-től először az első osztályos tankönyvválasztás során, 
majd felmenő rendszerben kötelesek a tankönyvlistán szereplő könyvek közül a tartós 
tankönyveket előnyben részesíteni. A választás során a tankönyvek tömegére is tekintettel kell 
lenni, hogy majd az adott napi órarendben az alsó tagozaton a 3 kg-ot ne lépjék túl. 
Ingyenes tankönyvellátás 
A 2020/2021. tanévtől kezdődően az állam térítésmentesen biztosítja a tankönyveket a tanulók 
részére. 
Az ingyenes tankönyvellátást 

- tankönyvkölcsönzéssel, 
- használt tankönyv biztosításával, 
- az állami normatíva felhasználásával kívánjuk megoldani. 
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A normatív támogatást a könyvtári állomány kiépítésével, és a tartós tankönyvek kölcsönzés 
útján történő felhasználásával kívánjuk felhasználni. 
A tankönyvrendelés alapján a nevelőtestület határozza meg, hogy a tartós tankönyv, 
segédkönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget melyik tankönyv, segédkönyv vásárlására 
fordítsuk. A tartós tankönyveket, segédkönyveket az iskolai könyvtár díjmentesen kölcsönzi a 
tanulók részére. 
Tankönyvkölcsönzés  
A tankönyvkölcsönzési jogosultság, ezzel a tankönyv-használat joga a tanulói jogviszony 
fennállás alatt addig tart, amíg a tanuló felkészítését az adott tantárgyból a helyi tanterv 
szerint végezni kell, illetve amíg adott tantárgyból vizsgát tehet. 
A tankönyvkölcsönzés az iskolai könyvtár közreműködésével történik. Kölcsönzött 
tankönyvenként a tankönyvkölcsönzés tényéről, a kölcsönzés időtartamáról, a könyv 
visszaadásának feltételeiről a könyvtáros dokumentumot készít. 
A tankönyv elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítése 
A tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője a tankönyv kölcsönzésével, a tankönyv elvesztésével, 
megrongálódásával az iskolának okozott kár megtérítésére köteles. 
A könyv elvesztése esetében a kártérítés összege 
- nem lehet kevesebb az adott tankönyv tényleges beszerzési árának 50 %-ánál, és 
- nem lehet több a tényleges beszerzési áránál. 
hagy jóvá. 
Az igazgató feladatai: 

- felelős az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért 
- tankönyvellátási szerződést köt a KELLÓ-val 
- megalkotja a tankönyvellátás helyi rendjét 
- kijelöli a tankönyvellátásért felelős személyt 
- egyeztet a szükséges szervezetekkel, (tantestület, SZMK, DÖK) 
- kapcsolatot tart a tankönyvellátásban érintett valamennyi iskolán kívüli szervezettel (a 

fenntartó tankerülettel, a működtető önkormányzattal) 
 

A tankönyvellátásért felelős személy feladatai:  

- tartja a kapcsolatot az iskolában valamennyi, a tankönyvellátásban résztvevő személlyel 
- tartja a kapcsolatot a szülőkkel 
- osztályonként összesíti a tankönyvlistát 
- felméri a szülők igényét a rendeléssel kapcsolatban, és annak megfelelően módosítja a 

rendelés darabszámát 
- tartja a kapcsolatot a KELLÓ-val 
- lebonyolítja a tankönyvrendelést 
- intézi a pótrendelést, a lemondást  
- dokumentálja és összesíti a normatív kedvezmény iránti jogosultságot 
- átveszi az iskolába érkező tankönyveket  
- megszervezi azok kiosztását 
- gondoskodik a visszáruról 
 

A tankönyvellátást felügyelő igazgatóhelyettesek feladatai: 
- az illetékességükhöz tartozó tagozaton a tankönyvrendelés felügyelete, koordinálása 
- a normatív támogatásra felhasználható keretösszeg alapján a tankönyvrendelés 

egyeztetése a szaktanárokkal, módosítás kezdeményezése 
- egyeztetés a tagozatok között 
- használt tartós tankönyvek begyűjtésének koordinálása 
- a tankönyvek átvételének a megszervezése 
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Az iskolatitkár feladatai: 

- intézkedik arról, hogy az oktatási miniszter által évente kiadott tankönyvjegyzék a 
pedagógusok rendelkezésére álljon 

- elkészíti, továbbítja és összesíti a szülők igénylési nyilatkozatát 
- feltölti és továbbítja a tanulók adatait a KELLÓ-nak 
- tartja a kapcsolatot az igazgatóhelyettesekkel és a tankönyvfelelőssel 

A munkaközösség-vezető feladatai: 
- a tankönyvrendelés szakmai szempontok alapján történő koordinálása 
- a tartós tankönyv választásának előnyben részesítése 
- egységes tankönyvcsaládok használatának szorgalmazása 
- megrendelni kívánt tankönyvek évfolyamonkénti összesítése és továbbítása  
- használt tankönyvek év végi begyűjtésének felmérése  

Az osztályfőnök feladatai: 

- összegyűjti és továbbítja a kedvezmény iránti igénylőlapokat 
- részt vesz a tankönyvek tanév elején történő kiosztásában 
- a 9-13. évfolyamon a szaktanárokkal egyeztetve összeállítja a tankönyvlistát 
- összegyűjti és továbbítja a szülők rendelési igényét tartalmazó nyomtatványt 

A szaktanár feladatai: 

- tankönyvválasztás az iskola helyi tantervének előírásai alapján és a szakmai 
munkaközösség véleményének figyelembevételével 

- tartós tankönyvek év végi begyűjtése 

A könyvtáros feladatai: 

- bevételezi az állam által ingyenesen biztosított 1. osztályos tankönyveket 
- gondoskodik azok kikölcsönzéséről, és tanév végi begyűjtéséről 
- bevételezi a normatív kedvezményből beszerzett tartós tankönyveket 
- gondoskodik azok kikölcsönzéséről, és tanév végi begyűjtéséről 
- rendszerezi a begyűjtött használt tankönyveket 
- gondoskodik azok napköziben való elhelyezéséről és kiadásáról 

3.2.2. Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei 

Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái  
Az ellenőrzés és az értékelés alapelvei: 
• folyamatosság, rendszeresség 
• korrektség 
• igényesség 
• objektivitás és empátia egészséges aránya 
• a tanulói önkontroll fejlesztésének igénye 
 
A számonkérésnek, a tanulói teljesítmény értékelésének, minősítésének követelményei: 

• Számon kérhető minden olyan ismeretet szabad, amelyet megtanítottunk, illetve amelyhez 
a tanuló tanára vezetésével (irányításával) hozzájutott vagy önálló tananyagfeldolgozás 
kapcsán el kellett sajátítania. 

• A számonkérésnek mindig a tanuló tudására (és nem tudásának hiányosságaira) kell 
irányulnia. A hiányosságok feltárásának célja a további ismeretszerzés, illetve a 
hiányosságok pótlásának segítése, azonban a hiányosság ténye értelemszerűen gyengébb 
értékelést eredményez. 
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• Törekszünk lehetőséget adni a tanulónak a számonkérés során feltárt hiányosságok 
pótlására, hibák javítására. 

• A tanuló teljesítményét mindenkor korrekt módon, az elvárás–képesség–teljesítmény 
egységében kell értékelni. 

• Az értékelés és minősítés során arra kell törekedni, hogy az érdemjegy vagy szöveges 
minősítés mindenkor a tanuló teljesítményét tükrözze (és ne az osztályban, csoportban 
kialakult tudásbeli rangsorban elfoglalt helyét). 

• A tanulói teljesítmény értékelésekor a pozitív motiváció, a képességeknek a megerősítés 
útján történő fejlesztése az irányadó elv. 

 
Az értékelés fajtái 

 

Intézményünk a KRÉTA napló minden értékelési fajtáját alkalmazza: 

 érdemjegy 

 szóbeli felelet 

 írásbeli röpdolgozat 

 írásbeli témazáródolgozat 

 szorgalmi feladat 

 házi feladat 

 házi dolgozat 

 órai munka 

 gyakorlati feladat 

 beszámoló 

 vizsgajegy 

 e-learning feladat 

 projektmunka 

 tesztfeladat 

 feladatlap 

Érdemjegyeink súlyozottak. A témazárók 2 szeres, a vizsgajegyek 3 szoros súllyal veendők 

figyelembe. 

 

Az értékelés specialitásai az alsó tagozaton: 
Az alsó tagozaton a szöveges értékelés célja az, hogy a szülők pontos képet kapjanak 
gyermekük képességeinek és készségeinek fejlődéséről. 
 
• Fél évente értékelünk. 
• Az értékelő szöveg tárgyanként (műveltségi területenként), illetve azon belüli részenként 

változhat, az adott terület kulcskompetenciáinak függvényében (pl. hangos olvasás, 
szövegértés, lényegkiemelés, vagy: tollbamondás, szövegalkotás, íráskép). Egy 



49 
 

tárgyon/értékelendő területen belül az azonos szintű teljesítményekre, illetve hiányosságokra 
azonos kifejezéseket, nyelvi fordulatokat kell használni minden gyerek esetében. 

• Az értékelő szöveg minősítéstartalma tárgyanként (egységenként) öt teljesítményfokozatnál 
kevesebb nem lehet. 

• Az értékelő szövegnek az abszolút teljesítmény mellett tükröznie kell az előző értékelés óta 
tapasztalt fejlődést is. 

• Az értékelés nem tartalmazhat társakkal való összehasonlítást (nem rangsorolhatja a 
diákokat). 

• Az értékelés mindenkor segítő szándékú; a gyerek fejlődését kell hogy segítse, nem lehet 
megalázó vagy büntető jellege. Minden értékelésben a pozitívumokból kiindulva, azokra 
alapozva kell megfogalmazni a további fejlődés útját. 

• Az értékelést úgy kell megfogalmazni, hogy annak tartalmát, üzenetét a gyerek is pontosan 
értse. 

 
Értékelés az 5 – 12. évfolyamon: folyamatos értékelés 

A folyamatos értékelés funkciói: 
• visszajelzés a diáknak a zökkenőmentes továbbhaladás érdekében 
• jelzés a szülőknek a diák adott tantárgybeli előmeneteléről 
A folyamatos értékelés fajtái: 
• órai értékelés (szóban az órai munka, az aktivitás visszajelzésére) 
• szóbeli felelet értékelése 
• gyakorlati, illetve manuális tevékenység értékelése osztályzattal és szóban 

(készségtárgyakbeli teljesítmény értékelésére) 
• írásos értékelés (írásbeli munka minősítésére: osztályzat + hozzáfűzött megjegyzések, 

tanácsok) 
• szülőknek e-napló útján küldött jelzés a feltűnően gyenge, vagy – esetleg – a 

kiemelkedően jó teljesítményért 
 

Félévi és tanév végi értékelés 
A félévi és tanév végi – ellenőrzőben, ill. bizonyítványban rögzített – értékelés funkciói: 
 
• félévkor: visszajelzése annak, hogy a tanuló hol tart a tantárgy ismeretanyagának, az abban 

való jártasságnak az elsajátításában. A félévi osztályzatnak kell kifejeznie azt, hogy a 
tanulói munka, aktivitás tendenciája megfelelő-e, a képességei szerinti legmagasabb szintű 
tudás megszerzéséhez vezet-e, visszajelzést kell adnia arról, hogy megtalálta-e a tanuló a 
tantárgy eredményes elsajátításához szükséges tanulási módszereket. 

• év végén: az osztályzatban kifejezett értékelés azt mutatja meg, hogy a tanuló milyen 
szinten sajátította el a tantárgy adott tanévre előírt követelményeit. 

 
A félévi és év végi értékelés összhangban kell hogy legyen az évközi értékelések során adott 
szóbeli, írásbeli és jegyekben kifejezett visszajelzésekkel. 
 
Az év végi osztályzat a Nemzeti Köznevelési Törvényben foglaltaknak megfelelően születhet 
osztályozó vizsga eredményeként. Ekkor az értékelés az adott tanév/félév tantárgyi 
követelményeinek elsajátítási szintjét jelzi. 
 
Az előbbiektől eltérő, speciális értékelési forma a különbözeti vizsga. A különbözeti vizsgán 
kapott osztályzat azt jelzi, hogy a tanuló a befogadó csoport (osztály) tudásszint-skáláján 
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milyen helyet foglal el (pl.: iskola vagy tagozatváltó, idegen nyelvi csoportba illeszkedő tanuló 
esetén). 
 
Az ellenőrzés 
Az ellenőrzés funkciói: 
• folyamatos munkára készteti a tanulókat 
• folyamatos visszajelzést ad a tanárnak az egyes tanulók, illetve az egész csoport (osztály) 

adott anyagrészből elért tudásszintjéről 
• a tanulók reális önértékelésének, következésképpen a reális pályaválasztáshoz vezető út 

megtalálásának eszköze 
 

3.2.3 Az iskolai beszámoltatások formái, rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében 
betöltött szerepe, súlya 

A számonkérési, értékelési formák (szóbeli, írásbeli) helyes aránya a pedagógia örök 
dilemmája. A képesség és készségfejlesztés követelménye a két forma egyenlő arányát kívánná. 
Ugyanakkor a hazai és külföldi felsőoktatási intézmények vizsgarendszere az írásbeli 
számonkérési formákat részesíti előnyben: ezen belül is a tesztvizsgát, amely a magyar oktatási 
rendszerben eddig nem volt szokásos. A tanulók kifejezőkészségbeli hiányosságai, a felgyorsult 
élettempó hatására kialakult rövidített, szinte csak jelzésszerű – az egyedi, választékos stílust 
nélkülöző – beszédjük az iskola felelősségét növeli ezen a téren. Ugyanakkor a magas 
osztálylétszámok, a mennyiségében és sokféleségében egyre bővülő közvetítendő ismeretanyag 
elsajátításának pontos ellenőrzése az írásbeli számonkérést részesíti előnyben. 
 

Elvek: 
Bejelentés nélküli témazáró dolgozatot nem íratunk. 
Egy napon nem íratunk két tantárgynál több tárgyból témazáró dolgozatot. 
Lehetőséget kell adni a témazáró dolgozatok javítására, újbóli megírására. A javító dolgozat 
feladati nem állíthatják a tanulót az elsőnél nehezebb követelmények elé.  
A félévi és tanév végi minősítés nem alakítható ki csak írásbeli számonkérés alapján született 
érdemjegyekből azokból a tantárgyakból, amelyek alkalmasak a szóbeli kifejezőkészség 
fejlesztésére, amelyekből későbbi tanulmányaik során a tanulók szóbeli vizsgát kötelesek tenni 
(illetve tehetnek). 
A nevelési tanácsadók által kiadott szakvélemények szerint részképesség-hiányos (dyslexiás, 
stb.), illetve írásképtelenséget okozó fogyatékkal élő diákot az írásbeli számonkérés minden 
formája alól fölmentjük.  
Az értékelés alóli mentesítést a nagykorú tanuló saját maga kezdeményezi, egyéb esetben a 
szülő nyújt be kérelmet az intézmény vezetőjének, amelyben hivatkozik a szakértői bizottság 
által kiállított dokumentumra vagy a nevelési tanácsadó/szakszolgálat által megfogalmazott 
szakvéleményre, a kérelem mellékleteként becsatolja a hivatkozott szakvéleményt. 
Az írásbeli munkák ellenőrzése és a tapasztalatok visszajelzése során különös figyelmet 
fordítunk arra, hogy a diákokat megtanítsuk jegyzetelni. 
Az írásbeli kifejezőkészség fejlesztésébe beleértendő az is, hogy megtanítjuk a diákokat az 
információhordozók használatára. (Pl. szövegszerkesztés, az Internet használata levelezésre, 
forrásgyűjtésre, prezentáció készítése demonstrációs eszközökkel, stb.) 
A diákok írásbeli dolgozatait, beszedett füzetét két héten belül értékelni, javítani kell. Ellenkező 
esetben annak – fontosabb – visszajelzés jellege háttérbe szorul „jegyszerző” funkciója mögött. 
A két héten túl javított dolgozat érdemjegye csak akkor érvényes, ha azt a tanuló kéri. Kivéve, 
ha a késedelmes javításnak alapos oka van. Azt, hogy ez az eset fennáll-e, az iskola igazgatója 
dönti el. 
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Az értékelésre beadott tanulói munkákat (házi „szakdolgozatok”, projektmunkák anyaga) a 
munka terjedelmével arányosan, részletesen értékelni kell. E munkák tanulók „szellemi 
termékei”, azokat vissza kell adni a készítőiknek, illetve csak a tanuló engedélyével őrizheti 
meg azokat a pedagógus. 
A tanulókat tájékoztatni kell arról, hogy melyik tantárgyi füzetüket, jegyzetüket kérheti el, 
szedheti be pedagógus. (Előzetes bejelentés nélkül a tanuló magánfeljegyzéseit, jegyzeteit nem 
szabad elvenni.) 

3.2.4 Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elvei és korlátai 

A házi feladatok kitűzésének elvei és gyakorlata: 
A „házi feladat” céljai: 
• újra feldolgozni, elmélyíteni, rögzíteni az órán tanultakat; 
• készségszintig gyakorolni a tanult algoritmusokat; 
• önálló kutatómunkát végezni valamely témában; 
• alkotómunkát végezni valamely témában. 
Elvek: 
Házi feladatot öncélúan nem adunk (azaz ha a fenti célok egyikét sem szolgálja). 
A házi feladat mennyiségének meghatározásánál mindenkor figyelembe kell venni, hogy a 
tanulónak naponta 5-7 órája van, és minden órán tűznek ki a számára kötelezően megoldandó 
feladatot. 
Csak olyan feladat adható kötelező jelleggel, amelynek megoldására valamennyi tanuló képes. 
(Ha ez a csoport heterogén tudásszintje miatt nem lehetséges, akkor a házi feladatnak mindig 
legyen olyan része, amelynek elvégzésére/elkészítésére/ megtanulására mindenki képes.)  
A házi feladatot mindig részben vagy teljesen (minden diákra, illetve feladatra vonatkozóan) 
ellenőrizni kell. 
Az el nem készített, illetve hibás vagy hiányos házi feladat értékelésekor különbséget kell tenni 
a mulasztás okai szerint: 

• nem büntetjük a tanulót, ha a mulasztás, hiány, hiba abból fakad, hogy a tanuló nem 
értette meg a feladatot 

• meg kell adni a tanulónak a házi feladat pótlásának lehetőségét, ha önhibáján kívül 
(igazolt betegség) mulasztotta azt el; 

• a hanyagságból elmulasztott írásbeli feladat nem „értékelhető” elégtelennel. 
(Érdemjegyet csak tudásra adunk. Az el nem készített feladattal tudásszint nem 
mérhető. A házi feladat elvégzésének hanyagságból történő elmulasztását pedagógiai 
eszközökkel és módszerekkel lehet és kell büntetni. Ez lehet feleltetés, a házi 
feladathoz hasonló feladat dolgozat formájában történő megíratása, pótfeladat 
kitűzése, stb.) 

Az önálló kutatómunkát, a kötelező tananyagon kívüli ismereteket kívánó feladatok elvégzését 
– a befektetett munka arányában – jutalmazni kell. 
Tanítási szünet idejére legfeljebb annyi kötelező házi feladat adható, amennyi egyik óráról a 
másikra szokásos. 
A nagyobb elmélyülést, több időt igénylő feladatok kitűzésekor (könyvtári vagy internetes 
kutatómunka, modellkészítés, képzőművészeti alkotás, technikai eszköz készítése, 
forráselemzés) az elkészítés határidejét különös gonddal, a tanulók egyéb kötelezettségeire 
tekintettel kell megállapítani. 
A tantervi anyagot meghaladó mennyiségű vagy mélységű ismereteket kívánó feladatokat (pl. 
versenyfeladatok) csak annak a diáknak lehet kötelezően előírni, aki a versenyzést, illetve az 
önálló kutató vagy más jellegű alkotómunkát önként vállalta. 
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3.2.5 Belső vizsgarend 

Az iskola helyi tantervében belső vizsgarendszert alakított ki annak érdekében, hogy a tanulók 
rutint szerezzenek abban a számonkérési műfajban, amely iskolai tanulmányaik lezárása után 
pályafutásukra legnagyobb befolyással lesz, valamint hogy az egyéni halkadási ütem ellenére a 
tanulás eredményessége meghatározott mérföldköveknél összehasonlítható legyen. 
A belső vizsga típusai: 

 általános iskolában összefoglaló szóbeli vagy/és írásbeli vizsga 
 gimnáziumban: 
 érettségi típusú egyéni vizsga, (Az érettségi vizsga-szabályzat formai követelményei 

szerint szervezett vizsga.) 
 témazáró vagy személyiségfejlesztő vizsga (Nagyobb tananyagmennyiség, 2-3 

egymással összefüggő témakör maximális féléves tananyag számonkérése írásban 
vagy szóban.) 
 
A vizsgák időpontja: 

1. negyedév: téli szünet előtti és utáni hét 
2. negyedév tavaszi szünet előtti vagy utáni hét 
3. negyedév írásbeli érettségi hetétől május végéig. 

Az adott évfolyamokon kötelezően leteendő vizsgák típusát és tantárgyait a helyi 
tantervvel egybehangzóan az alábbi táblázat tartalmazza: 

Általános iskola 
Évfolyam Tantárgy szóbeli vizsga írásbeli vizsga Ideje 
1-3.  anyanyelvi és 

matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(helyi) 

  4. n.é. 

4. anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(helyi) 

  4. n.é. 

5. anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(helyi) 

  4. n.é. 

6. magyar irodalom 
matematika 
anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(OKÉV) 

x 
x 

 
 

4.n.é. 
4.n.é 
4. n.é. 
 

7. anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(helyi) 

  4. n.é. 
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8. magyar 
matematika 
anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek 
mérése – írásbeli 
(OKÉV) 

x  3.n.é. 
2. és 4. n.é 
4. n.é. 
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Gimnázium 
Évfolyam Tantárgy Érettségi 

típusú egyéni 
szóbeli 

Érettségi 
típusú egyéni 
írásbeli 

Témazáró 
szóbeli 

Időszak 

9.a I. id. nyelv   X (kezdő 
csoportoknál 

lehet 
írásbeli) 

3. n.é. 

 anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek mérése 
– írásbeli (helyi) 

   4. n.é. 

9.b és 9.m I. id. nyelv X X  3. n.é. 
 anyanyelvi és 

matematikai 
alapkészségek mérése 
– írásbeli (helyi) 

   4. n.é. 

10.a  földrajz vagy kémia 
vagy fizika 

  X 2. n.é. 

 matematika  X  3. n.é. 
 anyanyelvi és 

matematikai 
alapkészségek mérése 
– írásbeli (OKÉV) 

   4. n.é. 

10.b és 
10.m 

magyar   X 3. n.é. 

 anyanyelvi és 
matematikai 
alapkészségek mérése 
– írásbeli (OKÉV) 

   4. n.é. 

11.a  I. id. nyelv X  X  2.n.é. 
 magyar  X    2. n.é. 
 történelem X    3. n.é. 
 II. id. nyelv X   3. n.é. 
 anyanyelvi 

alapkészségek mérése  
matematika kilépő 
teszt  

 X  4. n.é. 

11.b és m I. id. nyelv X X  2. n.é. 
 földrajz vagy kémia 

vagy fizika 
  X 2. n.é. 

 matematika  X  3. n.é. 
 történelem és I. id 

nyelv érettségi 
feladatsor 

 X  4. n.é. 

12.b és m magyar X   2. n.é. 
  I. id.ny próbaérettségi  X  2. n.é. 
 II. id. nyelv X   3. n.é. 
 történelem X   3. n.é. 
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 anyanyelvi 
alapkészségek mérése 
– matematika kilépő 
teszt (11.évf.) 

 X  4. n.é. 

12.a, 13.b történelem 
magyar 
I. id nyelv  
matematika 
próbaérettségi 

 X 
X 
X 
X 

 2. n.é. 
 

 
A tagozatokon a munkaközösségi munkatervekben más vizsgabeosztás is felterjeszthető, 
amennyiben ezt pedagógiai és szakmai szempont indokolja. A vizsgák éves száma 
azonban nem okozhat többletterhet a diák számára. 
 
A tanulmányok alatti osztályozó, javító, különbözeti és pótló vizsgák rendje  
 
Osztályozó vizsgán szerez érdemjegyet az a tanuló,  

 akinek éves igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát meghaladja és 
évközi jegyei alapján teljesítménye érdemjeggyel nem minősíthető, azaz nem szerzett 
legalább az egyes tantárgy heti óraszámához viszonyítva + 1  jegyet vagy jegyei alapján 
az állapítható meg, hogy jelentős mennyiségű tananyagból nem adott számot tudásáról 
(pl. nem írt témazáró dolgozatokat, nem tette le az intézményi belső vizsgát) vagy az 
osztály illetve csoport más tanulóihoz viszonyítva lényegesen kevesebb jeggyel 
rendelkezik. 

 
 akinek mulasztása egy adott tárgyból a tantárgy ténylegesen megtartott óráival 

számolva elméleti óraszámának 30%-át (gyakorlati órák esetén 20 %-át) meghaladta és 
évközi teljesítménye nem minősíthető érdemjeggyel, azaz nem szerzett legalább az 
adott tantárgy heti óraszámához viszonyítva + 1  jegyet vagy jegyei alapján az 
állapítható meg, hogy jelentős mennyiségű tananyagból nem adott számot tudásáról (pl. 
nem írt témazáró dolgozatokat, nem tette le az intézményi belső vizsgát) vagy az osztály 
illetve csoport más tanulóihoz viszonyítva lényegesen kevesebb jeggyel rendelkezik. 

 
 aki vendégtanuló,  
 aki tanulmányait magántanulóként végzi.  

 
A nevelőtestület dönt az osztályozó vizsga letételéről abban az esetben, ha a tanuló igazolatlan 
óráinak száma meghaladja a 20-t és teljesítménye nem értékelhető évközi jegyei alapján. 
Egyébként a vizsga nem tagadható meg. Ha a tanuló hiányzása már az első félév végére 
meghaladja a meghatározott mértéket és emiatt teljesítménye nem értékelhető érdemjeggyel, az 
első félév végén is osztályozó vizsgát kell tennie. A tanulónak év végén az egész év 
tananyagából kell vizsgáznia, ha félévi vizsgajegye elégtelen volt, illetve a félévi vizsgán nem 
jelent meg.  
 
Javító vizsgán szerez érdemjegyet  az a tanuló,  

 aki a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott,  
 aki év végi osztályozó vizsgáról neki felróható okból távol maradt, illetve azt az előírt  

időpontig nem tette le. A tanulónak javító vizsgán az egész tanév anyagából kell 
vizsgáznia.  
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Különbözeti vizsgán szerez érdemjegyet az a tanuló,  
 aki más iskolatípusból kérte átvételét vagy egy adott tárgyat nem tanult korábbi 

iskolájában. 
A különbözeti vizsga elrendelését határozatba kell foglalni.  
 
Pótló vizsgán szerez érdemjegyet az a tanuló,  

 aki számára fel nem róható okból nem jelent meg az osztályozó vizsgán, javító 
vizsgán vagy különbözeti vizsgán. 

 
Adott vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból csak egy típusú vizsga tehető le. A tanuló 
tehát nem kérheti, hogy sikertelen osztályozó vizsga után ugyanazon időszakban az iskola 
számára javító vizsgát tűzzön ki.  
 
Vizsgaidőszakok: 
 
Félévi vizsgák időszaka: január 2-30. 
Év végi vizsgák időszaka: június 1-30. (végzősöknek és előrehozott érettségi vizsgát tevőknek: április 10-30.) 

Nyári vizsgaidőszak: augusztus 15-31. 
Azok, akik az iskolával nem magántanulói vagy vendégtanulói jogviszonyban állnak, a 
féléves vagy év végi osztályozó konferenciáig kötelesek letenni az osztályozó vizsgát. 
A tanulmányok alatti vizsgák lebonyolítása a 20/2012. (VIII.31.) EMMI – rendeletben 
foglaltaknak megfelelően történik. A legfontosabb szabályok a következők: 
 
 A vizsgázót az iskola írásban tájékoztatja a vizsga időpontjáról. (Kivéve, ha a tanuló 

saját maga egyeztetett a szaktanárral időpontot.) 

 Adott tantárgyból írásbeli és/vagy szóbeli felelettel teljesíthető a vizsga. Ez alól kivételt 

képeznek gimnáziumi tagozaton a kötelező érettségi tárgyak. Azokból (magyar nyelv 

és irodalom, történelem, idegen nyelv) kötelező az írásbeli és szóbeli vizsgarész 

teljesítése. Matematika tantárgyból gimnáziumi tagozaton az írásbeli vizsga kötelező.  

 A vizsgajegy meghatározása a vizsgabizottság kompetenciája. 

 A vizsga reggel nyolc óra előtt nem kezdhető el és legkésőbb tizenhét óráig tarthat. 

 Egy vizsganapon egy vizsgázó esetén legfeljebb három írásbeli vizsga tartható. 

 Az írásbeli vizsga kidolgozási ideje maximum 60 perc lehet. A kidolgozáshoz 

rendelkezésre álló időt a vizsgázóval közölni kell. A gimnáziumi tagozaton 60 percnél 

kevesebb nem lehet. 

 A vizsgák között minimum 10 perces szünetet kell tartani. 

 Egy vizsgázó egy napon legfeljebb három szóbeli vizsgát tehet le. 

 A gimnáziumban minden tárgyból kell írásbeli és szóbeli vizsgát tenni. 

 A szóbeli vizsga esetén a vizsgázónak legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani. 

(Idegen nyelv esetén is.) 

 A vizsgafelelet legfeljebb 15 percig tarthat. 
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 A vizsgafeleletet 3 fős vizsgabizottság előtt kell letenni. 

 Ha a vizsgázó teljes tájékozatlanságot mutat egy alkalommal póttétel húzatható. 

 A tantárgyi feleletek között pihenőidőt kell biztosítani. (A szünetekről és pihenőidőkről 

a vizsgázó lemondhat.) 

 
 

3.3 A tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményei 
és formája 

A tanuló magatartását és szorgalmát szóban folyamatosan értékelni kell. A pedagógus a 
jutalmazáshoz és a fegyelmezéshez a házirendben meghatározott dicséreteket, illetve 
fegyelmező intézkedéseket használja. A tanuló magatartását és szorgalmát legalább a félévi 
értesítőben és az év végi bizonyítványban írásban is értékelni kell. Az értékelést a nevelőtestület 
hozza meg az osztályfőnök javaslata alapján. Az osztályfőnök azáltal is fejleszti a tanulók, 
illetve a tanulóközösségek önértékelését, hogy e minősítésekre a tanulóktól egyenként és a 
diákközösségektől javaslatokat, véleményeket gyűjt. A minősítés szempontjai az alábbiak: 
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MAGATARTÁS SZORGALOM 
Példás: 
 
- az a tanuló, akinek magatartása példamutató 
az iskolában és az iskolán kívül, a rend és 
fegyelem megtartásában és megtartatásában 
kitűnik társai közül, 
- segítőkész, viselkedése, hangneme 
követésre méltó, kulturált, udvarias. 

 

Példás: 
 
- az a tanuló, akinek tanulmányi munkája - az 
életkorát és egyéni adottságait figyelembe 
véve - céltudatos, pontos, megbízható, 
- képességei és teljesítménye összhangban 
állnak, 
- munkáját önállóan végzi, önellenőrzésre 
törekszik, 
- az órákon aktívan dolgozik. 

Jó: 
 
- az a tanuló, akinek magatartása általában jó 
mind az iskolában, mind azon kívül, 
- támogatja azokat, akik az elfogadott normák 
megtartásának irányába befolyásolják az 
azokat be nem tartókat. 

 

Jó: 
 
- az a tanuló, aki munkáját igyekszik pontosan 
végezni, 
- önellenőrzésre törekszik, 
- rendszeresen, megbízhatóan dolgozik, 
- képességei és teljesítménye nem állnak 
összhangban 

Változó: 
 
- az a tanuló, akinek viselkedése ingadozó az 
iskolában, ill. azon kívül, 
- a házirend előírásait néha, nem súlyosan 
megszegi, 
- viselkedése hangneme esetenként 
udvariatlan, kifogásolható. 
 

Változó: 
 
- az a tanuló, aki tanulmányi munkájában 
ingadozó eredményességű, 
- munkavégzése egyenetlen, pontatlan, 
rendszertelen, 
- önmagát nem ellenőrzi, csak külön 
ösztönzésre dolgozik, 
- teljesítménye erősen képességei alatt marad 

Rossz: 
 
- az a tanuló, aki a közösségnek szándékosan 
árt, 
- megnyilvánulásai rendszerint romboló 
hatásúak, 
- az iskolai élet szabályait sorozatosan 
megszegi, 
- társait rendszeresen rossz irányba próbálja 
befolyásolni, 
- viselkedése, hangneme tiszteletlen, durva, 
goromba 

Hanyag: 
 
- az a tanuló, aki tanulmányi munkájában 
megbízhatatlan, 
- munkáját közöny jellemzi, 
- az órai munka rendjét rendszeresen zavarja, 
alig dolgozik, 
- bukásra áll vagy bukik. 
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3.4 A középszintű érettségi vizsga témakörei 

3.4.1 Magyar nyelv és irodalom 

Magyar nyelv 
1. EMBER ÉS NYELV 
1.1. A nyelv mint jelrendszer. 
1.2. Nyelv és gondolkodás, nyelv és megismerés viszonya.  
1.3. A nyelv mint az egyén, illetve mint a közösség alkotása.  
1.4. A beszéd mint cselekvés, a nyelv és a beszéd funkciói. 
2. KOMMUNIKÁCIÓ 
2.1. A jel, a jelrendszer 
2.2. Nyelvi és vizuális kommunikáció 
2.3. A nyelvhasználat mint kommunikáció 
2.4. Kommunikációs funkciók és közlésmódok 
2.5. Személyközi kommunikáció 
2.6. A tömegkommunikáció 
3. A magyar nyelv története 
3.1 A magyar nyelv rokonsága 
3.2. Nyelvtörténeti korszakok 
4. NYELV ÉS TÁRSADALOM 
4.1. Nyelvváltozatok 
4.2. Kisebbségi nyelvhasználat 
4.3. A határon túli magyar nyelvűség 
4.4. Tömegkommunikáció és nyelvhasználat 
5. A NYELVI SZINTEK 
5.1. Hangtan 
5.2. Alaktan és szótan 
5.3. Mondattan 
5.4. A mondat szintagmatikus szerkezete 
5.5. A mondat a szövegben 
5.6. Logikai és grammatikai viszonyok az összetett mondatban 
5.7. Szókincs és frazeológia 
6. A SZÖVEG  
6.1. A szöveg és a kommunikáció 
6.2. A szöveg szerkezete és jelentése 
6.3. Szövegértelmezés 
6.4. A szöveg szóban és írásban 
6.5. Az intertextualitás 
6.6. A szövegtípusok 
6.7. Szöveg a médiában 
 
7. A RETORIKA ALAPJAI 

7.1. A nyilvános beszéd 
7.2. Érvelés, megvitatás, vita 
7.3. A szövegszerkesztés eljárásai 
8. STÍLUS ÉS JELENTÉS 
8.1. Szóhasználat és stílus 
8.2. A szójelentés  
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8.3. Állandósult nyelvi formák  
8.4. Nyelvi-stilisztikai változatok 
8.5. Stíluseszközök 
8.6. Stílusréteg, stílusváltozat 
 
Magyar irodalom  

1. Életművek  

Petőfi Sándor  
Arany János  
Ady Endre  
Babits Mihály  
Kosztolányi Dezső  
József Attila  

2. Portrék  

Balassi Bálint  
Csokonai Vitéz Mihály 
Berzsenyi Dániel 
Kölcsey Ferenc 
Vörösmarty Mihály 
Mikszáth Kálmán 
Móricz Zsigmond 
Szabó Lőrinc 
Radnóti Miklós 
Weöres Sándor 
Ottlik Géza 
Márai Sándor 
Pilinszky János 

3. Látásmódok 

Zrínyi Miklós 
Jókai Mór 
Krúdy Gyula 
Karinthy Frigyes 
Kassák Lajos 
Illyés Gyula 
Németh László 
Örkény István 
Nagy László 
Nemes Nagy Ágnes 

4. A kortárs irodalomból 

Kertész Imre és/vagy egy másik szerző 2-3 lírai és/vagy 1-2 epikai művének értelmezése az 
1980-tól napjainkig tartó időszakból 
 
 
5. Világirodalom 

Antikvitás 
Biblia 
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Reneszánsz 
A felvilágosodás stíluskorszakai 
Romantika 
Realizmus 
A századfordulós modernség (szimbolizmustól az avantgárdig) 
XX. század 

6. Színház- és drámatörténet 

Szophoklész 
Shakespeare 
Moliére 
Katona József: Bánk bán 
Madách Imre: Az ember tragédiája 

7. Az irodalom határterületei 

Az irodalom kulturális határterületei – népköltészet, műköltészet, alkalmi költészet. 
Az irodalom filmen, televízióban, Film- és könyvsikerek, divatjelenségek korunk kultúrájában. 
(pl. A Gyűrűk Ura,).  
A szórakoztató irodalom vonzereje, hatáskeltő eszközei. Néhány tipikus műfaj 
(Detektívregény, kalandregény, tudományos fantasztikus irodalom, gyermek- és ifjúsági 
irodalom) jellemzőinek bemutatása 
 

8. Interkulturális megközelítések és regionális kultúra 

Ferencváros, Budapest, illetve a közép-európai régió kulturális, irodalmi múltbeli és jelen 
hagyományai (pl.: nemzetiségi, etnikai kisebbségek irodalma, múzeum, színház, civil 
társaságok). 

 

3.4.2 Történelem 

 
1. Az ókor és kultúrája 
1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten 
 Az egyes civilizációk vallási és kulturális jellemzőinek azonosítása. 
1.2 A demokrácia kialakulása Athénban 
 Az athéni demokrácia intézményei, működése. 
1.3 A római köztársaság virágkora és válsága, az egyeduralom kialakulása 

A hódító háborúk társadalmi és politikai következményei a köztársaság korában. 
1.4 Az antik hitvilág, művészet, tudomány 

A görög hitvilág néhány jellemző vonása, a legfontosabb istenek nevének ismerete. 
A klasszikus kor és a hellenizmus kimagasló kulturális emlékei.  
A római építészet jelentős alkotásainak azonosítása.  
A római városépítés jellegzetességei és emlékei Pannóniában. 

1.5 A kereszténység kialakulása és elterjedése 
A kereszténység főbb tanításai.  

1.6 A népvándorlás, az antik civilizáció felbomlása 
A Nyugat-római Birodalom bukása és a népvándorlás 

2. A középkor 
2.1 A feudális társadalmi és gazdasági rend jellemzői 

A középkori uradalom jellemző vonásai (pl. vár, majorság, jobbágytelek). 
A mezőgazdasági technika fejlődésének néhány jellemző mozzanata a X-XI. században. 
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2.2 A nyugati és keleti kereszténység  
Az egyház politikai szerepe a nyugati kereszténységben.  

2.3 Az iszlám vallás és az arab világ; a világvallások elterjedése  
Az iszlám vallás kialakulása és főbb tanításai. 
A világvallások civilizáció-formáló szerepe. 

2.4 A középkori városok  
Egy középkori város jellemzőinek bemutatása. 
A középkori kereskedelem sajátosságai. 

2.5 Egyházi és világi kultúra a középkorban  
Az egyház szerepe a középkori művelődésben és a mindennapokban. 
A romanika és a gótika főbb stílusjegye.  
A lovagi kultúra és értékrend néhány eleme.  

2.6 A humanizmus és a reneszánsz Itáliában 
A humanizmus és a reneszánsz főbb jellemzői.  

2.7 Az angol és a francia rendi állam működése 
2.8 Az Oszmán Birodalom terjeszkedése  

Az Oszmán Birodalom katonai rendszerének jellemző vonásai, források alapján. 
Az oszmán hódítás irányai, legfontosabb állomásai a XIV-XVI. században. 

3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 
3.1 A magyar nép őstörténete és vándorlása 

A magyar nép vándorlása térkép alapján. 
3.2 A honfoglalástól az államalapításig 

A honfoglalás. 
A honfoglaló magyarság társadalma és életmódja, források alapján. 
Géza fejedelemsége és Szent István államszervező tevékenysége. 

3.3 Az Árpád-kor 
Az Aranybulla. 
A tatárjárás és az ország újjáépítése IV. Béla idején.  

3.4 Társadalmi és gazdasági változások Károly Róbert, Nagy Lajos, Luxemburgi 
Zsigmond idején 
Károly Róbert gazdasági reformjai. 
A magyar városfejlődés korai szakasza.  

3.5 A Hunyadiak 
Hunyadi János harcai a török ellen. 
Mátyás király uralkodói portréja intézkedései alapján. 

3.6 Kultúra és művelődés 
Jelentős Árpád- és Anjou-kori művészeti emlékek felismerése. 

4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban 
4.1 A nagy földrajzi felfedezések és következményei  

A nagy földrajzi felfedezések legfontosabb állomásai térkép alapján.  
Az Európán kívüli civilizációk hatása Európára, és a gyarmatosítás. 

4.2 Reformáció és katolikus megújulás 
A reformáció főbb irányzatai források alapján (lutheránus, kálvinista). 
A katolikus megújulás, az ellenreformáció kibontakozása. 
A barokk stílus jellemzői. 

4.3 A kontinentális abszolutizmus és a parlamentáris monarchia megszületése Angliában 
A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában. 
Az alkotmányos monarchia működése. 

4.4 A tudományos világkép átalakulása, a felvilágosodás 
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A felvilágosodás legjelentősebb gondolatai és főbb képviselői források alapján. 
 

5. Magyarország a Habsburg Birodalomban 
5.1 A mohácsi csata és az ország három részre szakadása  

A mohácsi vész és az ország részekre szakadása. 
Végvári küzdelmek. 

5.2 Az Erdélyi Fejedelemség virágkora  
Erdély sajátos etnikai és vallási helyzete 

5.3 A török kiűzése és a Rákóczi-szabadságharc  
A Rákóczi szabadságharc fordulópontjai. 
A szatmári béke. 

5.4 Magyarország a XVIII. századi Habsburg Birodalomban   
5.5 Demográfiai változások, a nemzetiségi arányok alakulása  

Mária Terézia és II. József reformjai. 
5.6 Művelődés, egyházak, iskolák  

A hazai reformáció és a barokk kulturális hatásai források alapján. 

6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora 
6.1 A francia polgári forradalom politikai irányzatai,  

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata alapkérdései. 
Az alkotmányos monarchia válsága és bukása. 

6.2 A napóleoni háborúk és a Szent Szövetség Európája 
6.3 A XIX. század eszméi  

A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, 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 következményei 
Az ipari forradalom legjelentősebb területei (könnyűipar, nehézipar, közlekedés) és néhány 
találmánya. 
Az ipari forradalom teremtette ellentmondások ( környezetszennyezés, életmódváltozás, a 
nyomor kérdése). 

6.5 Nagyhatalmak és katonai-politikai szövetségek a századfordulón  
6.6 Az USA kialakulása és nagyhatalommá válása. 

Németország nagyhatalommá válása. 
A balkáni konfliktusok okai. 

6.7 Tudományos, technikai felfedezések, újítások és következményeik 
A második ipari forradalom alapvető vonásainak bemutatása. 
A technikai fejlődés hatása a környezetre és az életmódra, konkrét példák alapján. 

7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon 
7.1 A reformmozgalom kibontakozása, a polgárosodás fő kérdései  

A reformkor fő kérdései. 
Széchenyi és Kossuth reformprogramja. 

7.2 A reformkori művelődés, kultúra 
A korszak kulturális életének főbb jellemzői. 

7.3 A polgári forradalom 
A pesti forradalom eseményei. 
Az áprilisi törvények. 

7.4 A szabadságharc  
A főbb hadjáratok, a katonai erőviszonyok alakulása, a vereség okai. 
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A Függetlenségi Nyilatkozat.  
7.5 A kiegyezés előzményei és megszületése 

A kiegyezés megszületésének okai. 
A kiegyezés tartalma és értékelése. 

7.6 Gazdasági eredmények és társadalmi változások a dualizmus korában  
Kibontakozó ipar, fejlődő mezőgazdaság, közlekedés. 
Budapest világvárossá fejlődése. 
Az átalakuló társadalom sajátosságai. 
Nemzetiségek a dualizmus korában. 
A cigányság helye a magyar társadalomban. 

7.7 Az életmód, a tudományos és művészeti élet fejlődése 
Az életmód változásai a századfordulón. 
A magyar tudomány és művészet néhány kiemelkedő személyisége. 

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 
8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék 

Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemzői. 
A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak 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. 

8.3 Tekintélyuralmi rendszerek Közép-Európában és az olasz fasizmus 
8.4 Az USA és az 1929-33-as gazdasági válság 

A világválság jelenségei, gazdasági és társadalmi következményei. 
8.5 A nemzetiszocializmus hatalomra jutása és működési mechanizmusa 

A náci Németország legfőbb jellemzői.  
A náci ideológia és propaganda.  

8.6 A bolsevik ideológia és a sztálini diktatúra az 1920-30-as években 
A bolsevik hatalomátvétel körülményei. 
A sztálini diktatúra legfőbb jellemzői. 

8.7 A második világháború előzményei jelentős fordulatai 
A világháború előzményei, katonai és politikai fordulópontjai. 
A holocaust. 

8.8 A hidegháború és a kétpólusú világ jellemzői 
Az ENSZ létrejötte, működése.  
Nemzetközi konfliktusok a hidegháború idején (pl. Korea, Kuba, Szuez). 

8.9 A szocialista rendszerek bukása 
A szovjet blokk kialakulása és jellemzői. 
Rendszerváltozás Kelet-Közép-Európában. 

9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 
9.1 Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása és következményei 

Az Oszrák-Magyar Monarchia felbomlása. 
Trianon gazdasági, társadalmi és etnikai hatásai. 

9.2 A Horthy-rendszer jellege és jellemzői 
Az ellenforradalmi rendszer konszolidációjának legfontosabb lépései. 

9.3 Művelődési viszonyok és az életmód  
Társadalmi rétegződés és életmód a húszas-harmincas években. 

9.4 A magyar külpolitika mozgástere, alternatívái 
A magyar külpolitika céljai és kapcsolatai a két világháború között. 

9.5 Magyarország részvétele a világháborúban  
Magyarország háborúba lépése és részvétele a Szovjetunió elleni harcokban. 
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9.6 A német megszállás és a holocaust Magyarországon 
Magyarország német megszállása és a nyilas hatalomátvétel. 
A holocaust Magyarországon. (pl. zsidótörvények gettósítás, deportálás). 

10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig 
10.1 A szovjet felszabadítás és megszállás 

A szovjet felszabadítás és megszállás. 
Az ország háborús emberáldozata és anyagi vesztesége. 

10.2 A határon túli magyarság sorsa 
A magyarság helyzetének főbb jellemzői a szomszédos országokban.  

10.3 A kommunista diktatúra kiépítése és működése 
Az 50-es évek jellemzői, a rendszer működése a Rákosi korszakban. 
Életmód és mindennapok. 

10.4 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének okai és főbb eseményei. 
A megtorlás megnyilvánulási formái, áldozatai. 

10.5 A Kádár-rendszer jellege, jellemzői 
A rendszer jellemzői a Kádár korszakban. 
Életmód és mindennapok. 

10.6 A rendszerváltozás  
A rendszerváltozás tartalma és következményei (pl. államforma, szabadságjogok, 
függetlenség). 

11. A jelenkor 
11.1 A közép-európai régió jellemzői, távlatai, a posztszovjet rendszerek problémái 

A közép-európai régió sajátos problémái  
11.2 Az európai integráció története 

Az Európai Unió legfontosabb intézményei. 
11.3 A „harmadik világ” 

A fejlődő országok főbb problémái (szegénység, élelmezési- és adósságválság). 
11.4 Fogyasztói társadalom; ökológiai problémák, a fenntartható fejlődés 

A technikai civilizáció és a gazdasági növekedés hatása a természeti környezetre. 
11.5 A globális világ kihívásai és ellentmondásai 

A tömegkultúra új jelenségei (pl. film, reklám). 

12. A mai magyar társadalom és életmód 
12.1 Alapvető állampolgári ismeretek 

Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének bemutatása. 
Az állampolgári jogok kötelességek. 

12.2 Etnikumok és nemzetiségek a magyar társadalomban 
Nemzetiségek a mai magyar társadalomban (pl. számuk, arányuk, helyzetük, 
intézményeik). 

12.3 A magyarországi romák 
A hazai romák helyzete (oktatás, lakhatás, egészségügy, foglalkoztatás).  
A diszkrimináció fogalma. 

12.4. A parlamenti demokrácia működése és az önkormányzatiság 
A választási rendszer.  
A helyi önkormányzatok feladatai, szervezetei és működésük.  

12.5 Társadalmi, gazdasági és demográfiai változások 
Demográfiai változások Magyarországon az elmúlt fél évszázadban. 
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3.4.3 Idegen nyelvek 

1. Személyes vonatkozások, család 
A tanuló személye, életrajza, életének fontos fordulópontjai 
Családi élet, családi kapcsolatok 
A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 
Személyes tervek 

2. Ember és társadalom 
A másik ember külső és belső jellemzése 
Baráti kör 
A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 
Női és férfi szerepek 
Ünnepek, családi ünnepek 
Öltözködés, divat 
Vásárlás, szolgáltatások (posta) 
Hasonlóságok és különbségek az emberek között 

3. Környezetünk 
Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 
A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 
A városi és a vidéki élet összehasonlítása 
Növények és állatok a környezetünkben 
Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet 
megóvásáért? 
Időjárás 

4. Az iskola 
Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, tagozat) 
Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 
A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 
Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok 

5. A munka világa 
Diákmunka, nyári munkavállalás 
Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

6. Életmód 
Napirend, időbeosztás 
Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 
megőrzésében, testápolás) 
Étkezési szokások a családban 
Ételek, kedvenc ételek 
Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 
Gyakori betegségek, sérülések, baleset 
Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak) 
7. Szabadidő, művelődés, szórakozás 
Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 
Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 
Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 
Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, Internet 
Kulturális események 

8. Utazás, turizmus 
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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 

9. Tudomány és technika 
Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 
A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

3.4.4 Matematika 

1. Matematikai logika 
1.1 Halmazok 

1.1.1 Halmazműveletek 
1.1.2 Számosság, részhalmazok 

1.2 Matematikai logika 
1.2.1 Fogalmak, tételek és bizonyítások a matematikában 

1.3 Kombinatorika 
1.4 Gráfok 

2. Számelmélet, algebra 
2.1 Alapműveletek 
2.2 A természetes számok halmaza, számelméleti ismeretek 

2.2.1 Oszthatóság 
2.2.2 Számrendszerek  

2.3 Racionális és irracionális számok 
2.4 Valós számok 
2.5 Hatvány, gyök, logaritmus 
2.6 Betűkifejezések 

2.6.1 Nevezetes azonosságok  
2.7 Arányosság 

2.7.1 Százalékszámítás 
2.8 Egyenletek, egyenletrend-szerek, egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 

2.8.1 Algebrai egyenletek, egyenletrendszerek 
Elsőfokú egyenletek, egyenletrendszerek 
Másodfokú egyenletek, egyenletrendszerek  
Magasabb fokú egyenletek 
Négyzetgyökös egyenletek 

2.8.2 Nem algebrai egyenletek 
Abszolútértékes egyenletek 
Exponenciális és logaritmikus egyenletek 
Trigonometrikus egyenletek 

2.8.3 Egyenlőtlenségek, egyenlőtlenség-rendszerek 
2.9 Középértékek, egyenlőtlenségek 
3. Függvények, az analízis elemei 
3.1 A függvény 
3.2 Egyváltozós valós függvények 

3.2.1 A függvények grafikonja, függvénytranszformációk  
3.2.2 A függvények jellemzése 

3.3 Sorozatok 
3.3.1 Számtani és mértani sorozatok 
Végtelen mértani sor 



68 
 

3.3.2 Kamatos kamat, járadékszámítás 
3.4. Az egyváltozós valós függvények analízisének elemei  
3.4.1 Határérték, folytonosság 

4. Geometria, koordinátageometria, trigonometria 
4.1 Elemi geometria 

4.1.1 Térelemek 
4.1.2 A távolságfogalom segítségével definiált ponthalmazok 

4.2 Geometriai transzformációk 
4.2.1 Egybevágósági transzformációk 

Síkban  
4.2.2 Hasonlósági transzformációk 

Négyszögek 
Sokszögek 
Kör 

4.3.2 Térbeli alakzatok 
4.4 Vektorok síkban és térben 
4.5 Trigonometria 
4.6 Koordinátageometria 

4.6.1 Pontok, vektorok 
4.6.2 Egyenes 
4.6.3 Kör 
4.6.4 Parabola 

4.7 Kerület, terület 
4.8 Felszín, térfogat 

5. Valószínűségszámítás, statisztika 
5.1 Leíró statisztika 

5.1.1 Statisztikai adatok gyűjtése, rendszerezése, különböző ábrázolásai 
5.1.2 Nagy adathalmazok jellemzői, statisztikai mutatók 

5.2 A valószínűségszámítás elemei 

3.4.5 Fizika 

1. Mechanika 
1.1 Newton törvényei 

1.1.1 Newton I. törvénye 
Kölcsönhatás, Mozgásállapot, -változás, Tehetetlenség, tömeg, Inerciarendszer 

1.1.2 Newton II. törvénye 
Erőhatás, erő, eredő erő támadáspont, hatásvonal 
Lendület, lendületváltozás, Lendületmegmaradás  
Zárt rendszer 
Szabaderő, kényszererő 

1.1.3 Newton III. törvénye 

1.2 Pontszerű és merev test egyensúlya 
Forgatónyomaték, Erőpár, Egyszerű gépek: Lejtő, emelő, csiga, Tömegközéppont 

1.3 Mozgásfajták 
Anyagi pont, merev test 
Vonatkoztatási rendszer 
Pálya, út, elmozdulás 
Helyvektor, elmozdulásvektor 



69 
 

1.3.1 Egyenes vonalú egyenletes mozgás 
Sebesség, átlagsebesség 
Mozgást befolyásoló tényezők:(súrlódás, közegellenállás, súrlódási erő) 

1.3.2 Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás 
Egyenletesen változó mozgás átlagsebessége, pillanatnyi sebessége 
Gyorsulás 
Négyzetes úttörvény 
Szabadesés, nehézségi gyorsulás ( 5.1) 

1.3.3 Összetett mozgások 
Függőleges, vízszintes hajítás 

1.3.4 Periodikus mozgások 
1.3.4.1 Az egyenletes körmozgás 

Periódusidő, fordulatszám 
Kerületi sebesség 
Szögelfordulás, szögsebesség 
Centripetális gyorsulás Centripetális erő 

1.3.4.2 Mechanikai rezgések 
Rezgőmozgás 
Harmonikus rezgőmozgás 
Kitérés, amplitúdó, fázis 
Rezgésidő, frekvencia 
Csillapított és csillapítatlan rezgések 
Rezgő rendszer energiája 
Szabadrezgés, kényszerrezgés 
Rezonancia 
Matematikai inga 
Lengésidő 

1.3.4.3 Mechanikai hullámok (3.6, 3.7) 
Longitudinális, transzverzális hullám 
Hullámhossz, terjedési sebesség, frekvencia 
Visszaverődés, törés jelensége, törvényei 
Beesési, visszaverődési, törési szög, törésmutató 
Polarizáció 
Interferencia 
Elhajlás 
Állóhullám, duzzadóhely, csomópont 
Húrok 
Hangforrás, hanghullámok 
Hangerősség, Hangmagasság, Hangszín 
Ultrahang, infrahang 

1.4 Munka, energia 
Munkavégzés, munka 
Gyorsítási munka 
Emelési munka 
Súrlódási munka 
Energia, energiaváltozás (4.4) 
Mechanikai energia: 
Mozgási energia 
Rugalmassági energia 
Helyzeti energia 
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Munkatétel 
Energiamegmaradás törvénye (2.5) 
Konzervatív erők munkája 
Teljesítmény 
Hatásfok (2.8) 

1.5 A speciális relativitáselmélet elemei (4.2) 
Egyidejűség, idődilatáció, hosszúságkontrakció 
A tömeg, tömegnövekedés 

 
2. Termikus kölcsönhatások 

2.1 Állapotjelzők, termodinamikai egyensúly 
Egyensúlyi állapot 
Hőmérséklet, nyomás, térfogat 
Belső energia 
Anyagmennyiség, mól 
Avogadro törvénye (→4.1) 

2.2 Hőtágulás 
Szilárd anyag lineáris, térfogati hőtágulása 
Folyadékok hőtágulása 

2.3 Állapotegyenletek (összefüggés a gázok állapotjelzői között) 
Gay-Lussac I. és II. törvénye 
Boyle-Mariotte törvénye 
Egyesített gáztörvény 
Állapotegyenlet 
Ideális gáz 
Izobár, izochor, izoterm állapotváltozás 

2.4 Az ideális gáz kinetikus modellje (→4.1) 
Hőmozgás 

2.5 Energiamegmaradás hőtani folyamatokban (1.4) 
2.5.1 Termikus, mechanikai kölcsönhatás 

Hőmennyiség, munkavégzés 
2.5.2 A termodinamika I. főtétele 

zárt rendszer 
Belső energia 
Adiabatikus állapotváltozás 

2.5.3 Körfolyamatok 
Perpetuum mobile 

2.6 Kalorimetria 
Fajhő, mólhő, hőkapacitás 
Gázok fajhői 

2.7 Halmazállapot-változások 
2.7.1 Olvadás, fagyás 

Olvadáshő, olvadáspont 
2.7.2 Párolgás, lecsapódás 

Párolgáshő 
Forrás, forráspont, forráshő 
Szublimáció 
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Cseppfolyósíthatóság 
Telített és telítetlen gőz 

2.7.3 Jég, víz, gőz 
A víz különleges fizikai tulajdonságai 
A levegő páratartalma 
Csapadékképződés 

2.8 A termodinamika II. főtétele 
2.8.1 Hőfolyamatok iránya 

Rendezettség, rendezetlenség 
Reverzibilis, irreverzibilis folyamatok 

2.8.2 Hőerőgépek (1.5, 4.4) 
Hatásfok 
Másodfajú perpetuum mobile 

3. Elektromos és mágneses kölcsönhatás 
3.1 Elektromos mező 

3.1.1 Elektrosztatikai alapjelenségek 
Kétféle elektromos töltés 
Vezetők és szigetelők 
Elektroszkóp 
Elektromos megosztás 
Coulomb-törvény 
A töltésmegmaradás törvénye 

3.1.2 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 mezőben (1.2) 
3.1.4 Töltés, térerősség, potenciál a vezetőkön  

Töltések elhelyezkedése vezetőkön 
Térerősség a vezetők belsejében és felületén 
Csúcshatás 
Az elektromos mező árnyékolása  
Földelés 

3.1.5 Kondenzátorok 
Kapacitás 
Síkkondenzátor 
Permittivitás 

3.2. Egyenáram 
3.2.1 Elektromos áramerősség 

Feszültségforrás, áramforrás 
Elektromotoros erő, belső feszültség, kapocsfeszültség 
Áramerősség- és feszültségmérő műszerek 

3.2.2 Ohm törvénye 
Ellenállás, belső ellenállás, külső ellenállás 
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Vezetők ellenállása, fajlagos ellenállás 
Változtatható ellenállás 
Az ellenállás hőmérsékletfüggése 
Telepek soros, fogyasztók soros és párhuzamos kapcsolása 
Az eredő ellenállás 

3.2.3 Félvezetők 
Félvezető eszközök 

3.2.4 Az egyenáram hatásai, munkája és teljesítménye 
Hő-, mágneses, vegyi hatás (4.2) 
Galvánelemek, akkumulátor 

3.3 Az időben állandó mágneses mező 
3.3.1 Mágneses alapjelenségek 

A dipólus fogalma 
Mágnesezhetőség 
A Föld mágneses mezeje 
Iránytű 

3.3.2 A mágneses mező jellemzése 
Indukcióvektor  
Indukcióvonalak, indukciófluxus 

3.3.3 Az áram mágneses mezeje 
Hosszú egyenes vezető, áramhurok, egyenes tekercs mágneses mezeje 
Homogén mágneses mező 
Elektromágnes, vasmag 
Mágneses permeabilitás 

3.3.4 Mágneses erőhatások 
A mágneses mező erőhatása áramjárta vezetőre 
Két párhuzamos, hosszú egyenes vezető között ható erő 
Lorentz-erő 

3.4 Az időben változó mágneses mező 
3.4.1 Az indukció alapjelensége 

Mozgási indukció 
Nyugalmi indukció 

Faraday-féle indukciós törvény 
Lenz törvénye (→1.4) 
Kölcsönös indukció 
Önindukció  
Tekercs mágneses energiája 

3.4.2 A váltakozó áram  
A váltakozó áram fogalma 
Generátor, motor, dinamó 
Pillanatnyi, maximális és effektív feszültség és áramerősség 
Váltakozó áramú ellenállások:ohmos, induktív és kapacitív ellenállás 
Fáziskésés, fázissietés 

3.4.3 A váltakozó áram teljesítménye és munkája 
Hatásos teljesítmény 
Látszólagos teljesítmény 
Transzformátor 

3.5 Elektromágneses hullámok 
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3.5.1 Az elektromágneses hullám fogalma 
Terjedési sebessége vákuumban 
Az elektromágneses hullámok spektruma: rádióhullámok, infravörös sugarak, fény, 

ultraibolya, röntgen- és gammasugarak (2.9) 
Párhuzamos rezgőkör zárt, nyitott 
Csatolt rezgések, rezonancia 
Dipólus sugárzása, antenna, szabad elektromágneses hullámok 

3.6 A fény mint elektromágneses hullám 
3.6.1 Terjedési tulajdonságok 

Fényforrás  
Fénynyaláb, fénysugár 
Fénysebesség 

3.6.2 Hullámjelenségek 
A visszaverődés és törés törvényei - Snellius-Descartes törvény 
Prizma, planparalel lemez 

Abszolút és relatív törésmutató 
Teljes visszaverődés, határszög (száloptika) 
Diszperzió 
Színképek (4.2) 
Homogén és összetett színek 
Fényinterferencia, koherencia 
Fénypolarizáció, polárszűrő 
Fényelhajlás résen, rácson 

3.6.3 A geometriai fénytani leképezés 
Az optikai kép fogalma (valódi, látszólagos) 
Síktükör 
Lapos gömbtükrök (homorú, domború)  
Vékony lencsék (gyűjtő, szóró) 
Fókusztávolság, dioptria 
Leképezési törvény 
Nagyítás 
Egyszerű nagyító 
Fényképezőgép, vetítő, mikroszkóp, távcső 

3.6.4 A szem és a látás 
Rövidlátás, távollátás 
Szemüveg 

4. Atomfizika, magfizika, nukleáris kölcsönhatás 
4.1 Az anyag szerkezete (→2.4) 

Atom 
Molekula 
Ion 
Elem 
Avogadro-szám (→2.1, 2.3) 
Relatív atomtömeg 
Atomi tömegegység 

4.2 Az atom szerkezete  
Elektron 
Elemi töltés  
Elektronburok 
Rutherford-féle atommodell 
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Atommag 
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 

4.2.2 Részecske- és hullámtermészet 
A fény mint részecske 
Az elektron hullámtermészete 
de Broglie-hullámhossz 
Heisenberg-féle határozatlansági reláció 

4.2.3 Az elektronburok szerkezete 
Fő- és mellékkvantumszám 
Pauli-féle kizárási elv 
Elektronhéj 
Kvantummechanikai atommodell 

4.3 Az atommagban lejátszódó jelenségek 
4.3.1 Az atommag összetétele 

Proton, Neutron, Nukleon, Rendszám, Tömegszám, Izotóp 
Erős (nukleáris) kölcsönhatás 
Magerő 
Tömeghiány (1.5) 
Kötési energia 
Fajlagos kötési energia 

4.3.2 Radioaktivitás 
Radioaktív bomlás 
α-, β-, γ-sugárzás 
Magreakció 
Felezési idő 
Bomlási törvény 
Aktivitás 
Mesterséges radioaktivitás 
Sugárzásmérő detektorok 

4.3.3 Maghasadás 
Hasadási reakció 
Hasadási termék 
Lassítás 
Láncreakció 
Hasadási energia 
Szabályozott láncreakció 
Atomreaktor, Atomerőmű 
Atomenergia (2.8, 1.5) 
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Szabályozatlan láncreakció 
Atombomba 

4.3.4 Magfúzió 
A Nap energiája (5.2) 
Hidrogénbomba 

4.4 Sugárvédelem 
Sugárterhelés 
Háttérsugárzás 
Elnyelt sugárdózis 
Dózisegyenérték 

4.5 Elemi részek 
Stabil és instabil részecske 
Neutrino 
Szétsugárzás-párkeltés 

 
5. Gravitáció, csillagászat 
5.1 A gravitációs mező 

Az általános tömegvonzás törvénye 
A bolygómozgás Kepler-törvényei (6.2) 
Súly és súlytalanság 
Nehézségi erő 
Potenciális energia homogén gravitációs mezőben (1.5) 
Kozmikus sebességek 

5.2 Csillagászat 
Fényév 
Vizsgálati módszerek, eszközök (4.2) 
Naprendszer, Nap , Hold, Üstökösök, meteoritok, A csillagok, A Tejútrendszer, galaxisok 
Az Ősrobbanás elmélete 
A táguló Univerzum 

6. Fizika- és kultúrtörténeti ismeretek 
A fejezethez kapcsolódó kérdések, feladatok az előző fejezetek témaköreiben jelennek meg. 

6.1 A fizikatörténet fontosabb személyiségei 
Arkhimédész, Kopernikusz, Kepler, Galilei, Newton, Huygens, Watt, Ohm, 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 
 

6.2 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 elmélete 
Belsőégésű motorok 
Az elektron felfedezésének története 
Radioaktivitás, az atomenergia alkalmazása  
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Röntgensugárzás 
Speciális relativitáselmélet 
Kvantummechanika 
Az űrhajózás történetének legfontosabb eredményei 

Félvezetők 

3.4.6 Biológia 

1. Bevezetés a biológiába 
1.1. A biológia tudománya 

Vizsgálati szempontok 
Vizsgálómódszerek 

1.2. Az élet jellemzői 
1.2.1 Az élő rendszerek 
1.2.2 Szerveződési szintek 

1.3. Fizikai, kémiai alapismeretek 

2. Egyed alatti szerveződési szint 
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 
2.3.5 a sejtműködések vezérlése 

3. Az egyed szerveződési szintje 
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 
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3.4.4. az állatok szövetei, szaporodása, viselkedése 
─ szövetek 
─ szaporodás – egyedfejlődés 

─ viselkedés  

4. Az emberi szervezet 
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 
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 
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─ 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. Egyed feletti szerveződési szintek 
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 
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. Öröklődés, változékonyság, evolúció 
6.1 Molekuláris genetika 

6.1.1 alapfogalmak 
6.1.2 mutáció 
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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 

3.4.7 Kémia 

1. Általános kémia  
1.1. Atomszerkezet 
Atom 
Elem 
Elektronszerkezet 
A periódusos rendszer 
Az atomok mérete 
Az ionok 
Elektronegativitás (EN)  
1.2 Kémiai kötések 
Elsőrendű kémiai kötések 
Másodrendű kémiai kötések 
1.3 Molekulák, összetett ionok 
Molekula 
A kovalens kötés 
A molekulák térszerkezete 
Összetett ionok 
1.4 Anyagi halmazok 
Anyagi halmaz 
Állapotjelzők 
Halmazállapotok, halmazállapot-változások 
1.4.1 Egykomponensű anyagi rendszerek 
1.4.1.1 Kristályrácsok 

– Ionrácsos kristályok 
– Atomrácsos kristályok 
– Fémrácsos kristályok 
– Molekularácsos kristályok 
1.4.1.2 Átmenet a kötés- és rácstípusok között 
1.4.2 Többkomponensű rendszerek 
1.4.2.1 Csoportosítás 
1.4.2.2 Diszperz rendszerek 
1.4.2.3 Kolloid rendszerek 
1.4.2.4 Homogén rendszerek 
– Oldatok 
 
1.5 KÉMIAI ÁTALAKULÁSOK 
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Kémiai reakció 
Képlet 
Kémiai egyenlet 
1.5.1 Termokémia 
1.5.1.1 A folyamatok energiaviszonyai 
1.5.1.2 Reakcióhő 
1.5.2 Reakciókinetika 
1.5.2.1 Reakciósebesség 
1.5.2.2 Katalízis 
1.5.3 Egyensúly 
1.5.3.1 Megfordítható reakciók 
1.5.3.2 Egyensúly 
1.5.4 A kémiai reakciók típusai 
1.5.4.1 Sav–bázis reakciók 
– A vizes oldatok kémhatása 
– Sav–bázis indikátorok 
– Közömbösítés 
– Sók hidrolízise 
1.5.4.2 Elektronátmenettel járó reakciók 
1.5.4.3 Egyéb, vizes oldatban végbemenő kémiai reakciók 
1.5.4.4 Egyéb reakciók 
1.5.5 Elektrokémia 
1.5.5.1 Galvánelem 
1.5.5.2 Elektrolízis 
1.5.5.3 Az elektrolízis mennyiségi viszonyai 

2. Szervetlen kémia 
2.1 Hidrogén 
Anyagszerkezet, tulajdonságok 
Előfordulás, előállítás, felhasználás 
Egyéb 
2.2 Nemesgázok 
Anyagszerkezet, tulajdonságok 
Egyéb 
2.3 Halogén elemek és vegyületeik 
2.3.1 Halogénelemek  
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előállítás, felhasználás, előfordulás 
– Élettani hatás 
Egyéb 
2.3.2 Halogén-vegyületek 
– Csoportosítás 
2.3.2.1 Hidrogén-halogenidek (HF, HCl, HBr, HI) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előfordulás, előállítás, felhasználás 
2.3.2.2 Kősó (NaCl) 
– Halmazszerkezet 
– Tulajdonságok 
– Előfordulás, felhasználás 
2.3.2.3 Ezüst-halogenidek (AgCl, AgBr, AgI) 
– Tulajdonságok 
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– Felhasználás 
2.3.2.4 Hypo (NaOCl-oldat) 
2.3.2.5 Egyéb 
2.4 Az oxigéncsoport elemei és vegyületeik 
Az oxigéncsoport elemei (O, S, Se, Te) 
2.4.1 Oxigén 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előfordulás 
– Élettani szerep 
– Előállítás, keletkezés (O2) felhasználás, előállítás 
– Egyéb 
2.4.2 Oxigénvegyületek 
– Csoportosítás 
2.4.2.1 Dihidrogén-peroxid (H2O2) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
2.4.2.2 Oxidok 
– Csoportosításuk 
Víz (H2O) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Természetes vizek 
– Vízkeménység 
– Élettani szerep 
Fontosabb fémoxidok 
2.4.2.3 Hidroxidok 
Fontosabb fém-hidroxidok 
Egyéb 
2.4.3 Kén 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
2.4.4 A kén vegyületei 
2.4.4.1 Dihidrogénszulfid, kén-hidrogén (H2S) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Élettani hatása 
– Előfordulás, előállítás, felhasználás 
– Sói 
2.4.4.2 Kén-dioxid (SO2) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előállítás 
– Felhasználás 
– Környezetszennyező hatás 
2.4.4.3 Kén-trioxid (SO3) 
2.4.4.4 Kénessav (H2SO3) és sói 
– Tulajdonságok 
2.4.4.5 Kénsav (H2SO4) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Ipari előállítás 
– Felhasználás 
– Egyéb 
– Sói 
– Fontosabb szulfátok 
2.4.4.6 Nátrium-tioszulfát (fixírsó, Na2S2O3) 
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2.4.4.7 Egyéb 
2.5 A nitrogéncsoport elemei és vegyületeik 
2.5.1 Nitrogén 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előfordulás, előállítás, felhasználás 
– Egyéb 
2.5.2 Nitrogénvegyületek 
2.5.2.1 Ammónia (NH3) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előfordulás 
– Előállítás 
– Felhasználás 
– Sói 
2.5.2.2 Nitrogén-oxidok 
Nitrogén-monoxid (NO) 
– Tulajdonságok, előállítása, élettani hatás, 
Nitrogén-dioxid (NO2) 
– Tulajdonságok, élettani hatás 
Előállítás 
2.5.2.3 Salétromossav (HNO2) 
– Sói 
2.5.2.4 Salétromsav (HNO3) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
Előállítás 
– Felhasználás 
– Sói 
– Fontosabb nitrátok 
2.5.2.5. Egyéb 
2.5.3 Foszfor 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
Élettani hatás 
– Felhasználás, előfordulás, előállítás 
2.5.4 Foszforvegyületek 
2.5.4.1 Difoszfor-pentaoxid (P2O5) 
– Tulajdonságok 
2.5.4.2 Foszforsav (ortofoszforsav, H3PO4) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Élettani hatás, felhasználás 
– Sói 
2.5.4.3. A foszforsav fontosabb sói  
– Szabályos sók 
– Savanyú sók 
2.5.4.4. Egyéb 
2.6 A széncsoport elemei és vegyületeik 
2.6.1 Szén 
– Előfordulás 
– Tulajdonságok 
– Felhasználás 
– Egyéb 
2.6.2 A szén vegyületei 
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2.6.2.1 Szén-monoxid (CO) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előfordulás 
– Élettani hatás 
– Előállítás, felhasználás 
2.6.2.2 Szén-dioxid (CO2) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előfordulás, keletkezés 
– Élettani és ökológiai hatás 
Laboratóriumi előállítás 
– Felhasználása 
2.6.2.3 Szénsav (H2CO3) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Sói 
– Fontosabb karbonátok 
- Fontosabb hidrogén-karbonátok 
2.6.2.4. Egyéb 
2.6.3 Szilícium 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előfordulás 
– Felhasználás 
– Egyéb 
2.6.4 Szilícium-vegyületek 
2.6.4.1 Szilícium-dioxid (SiO2) 
– Halmazszerkezet 
– Tulajdonságok 
– Előfordulás 
– Felhasználás 
– Az üveg 
2.6.4.2 Szilikonok 
– Szerkezet 
– Gyakorlati jelentőség 
2.6.4.3. Egyéb 
2.7 Fémek 
– Tulajdonságok 
– Ötvözetek 
– Előállítás 
– Korrózió 
2.7.1 Az s-mező fémei 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
- Előfordulás 
– Előállítás 
– Ionjaik 
– Élettani hatás 
2.7.2 A p-mező fémei 
2.7.2.1 Alumínium 
– Tulajdonságok 
– Előfordulás 
– Előállítás 
Felhasználás 
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– Ionja 
2.7.2.2 Ón és ólom 
– Tulajdonságok 
– Egyéb 
2.7.3 A d-mező fémei 
– Főbb jellemzőik 
2.7.3.1 Vascsoport (Fe, Co, Ni) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Az ionok 
– Előfordulás 
Előállítás 
– Felhasználás 
2.7.3.2 Rézcsoport (Cu, Ag, Au) 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előfordulás 
– Ionjaik 
– Élettani hatás 
Felhasználás 
2.7.3.3 Cink 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Egyéb 
2.7.3.4 Higany 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Élettani hatás 
– Felhasználás 
2.7.3.5 Egyéb 
2.7.3.6 Egyéb  
átmenetifém-vegyületek 
Kálium-permanganát (hipermangán, KMnO4) 
– Tulajdonságai 
– Felhasználás 
– Egyéb 

3. Szerves kémia 
3.1 A szerves vegyületek általános jellemzői 
Szerves anyag 
A szerves molekulák szerkezete 
Izoméria 
– Az izoméria típusai 
Homológ sor 
Funkciós csoport 
A szerves vegyületek csoportosítása 
Tulajdonságok 
– Reakciótípusok 
3.2 Szénhidrogének 
3.2.1 Alkánok, cikloalkánok (Paraffinok, cikloparaffinok) 
Alkán, cikloalkán 
(paraffin, cikloparaffin) 
– Nevezéktan 
– Izoméria 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
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– Kémiai reakciók 
– Előfordulás 
– Felhasználás 
3.2.2 Alkének (olefinek) 
Alkén (olefin) 
– Nevezéktan 
– Izoméria 
– Molekulaszerkezet 
– Tulajdonságok 
– Előállítás 
3.2.3 Több kettős kötést tartalmazó szénhidrogének 
3.2.3.1 Diének 
– Nevezéktan 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Felhasználás 
3.2.3.2 Természetes poliének  
3.2.4 Alkinok 
Alkin 
3.2.4.1 Etin (acetilén) 
– Molekulaszerkezet 
– Fizikai tulajdonságok 
– Előállítás 
– Felhasználás 
3.2.5 Aromás szénhidrogének 
– Nevezéktan 
3.2.5.1 Benzol 
– Molekulaszerkezet 
– Tulajdonságok 
– Előállítás 
– Élettani hatás 
3.2.5.2 Toluol, sztirol 
– Felhasználás 
3.2.5.3 Naftalin 
– Molekulaszerkezet 
– Tulajdonságok 
– Felhasználás 
3.2.5.4 Egyéb 
3.3 Halogéntartalmú szénhidrogének 
Elnevezés 
Anyagszerkezet, tulajdonságok 
Kémiai reakciók 
Felhasználás 
Környezetvédelmi vonatkozások 
Egyéb 
3.4 Oxigéntartalmú szerves vegyületek 
Egyszerű funkciós csoportok 
Összetett funkciós csoportok és származtatásuk 
Vegyületcsoportok 
3.4.1 Hidroxivegyületek 
3.4.1.1 Alkoholok 
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– Nevezéktan 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Kémiai reakciók 
– Előfordulás 
– Élettani hatás 
– Előállítás 
– Felhasználás 
3.4.1.2 Fenolok 
3.4.1.2.1 Fenol 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Kémiai reakciók 
– Élettani hatás 
– Felhasználás 
3.4.2 Éterek 
– Nevezéktan 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Előállítás 
– Felhasználás 
3.4.3 Oxovegyületek 
– Csoportosítás 
– Nevezéktan 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Kémiai reakciók 
– Előállítás 
– Felhasználás 
– Élettani hatás 
3.4.4 Karbonsavak 
– Csoportosítás 
– Nevezéktan 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Kémiai reakciók 
– Előállítás 
– Egyéb 
3.4.4.1 Egyéb funkciós csopor-tot tartalmazó karbonsavak  
3.4.4.3 A karbonsavak sói 
– Felhasználás 
3.4.5 Észterek 
– Csoportosítás 
3.4.5.1 Karbonsav-észterek 
– Nevezéktan 
– Tulajdonságok 
– Kémiai reakció 
– Előállítás 
– Felhasználás 
– Zsírok, olajok (gliceridek) 
3.4.5.2 Szervetlensav-észterek 
3.4.5.3 Egyéb 
3.5 Nitrogéntartalmú szerves vegyületek 
3.5.1 Aminok 
– Csoportosítás 
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– Elnevezés 
- Tulajdonságok 
– Kémiai reakciók 
3.5.2 Aminosavak 
– Példák 
– Csoportosítás 
– Szerkezet 
– Tulajdonságok 
– Előfordulás 
3.5.3 Savamidok 
– Elnevezés 
– Anyagszerkezet, tulajdonságok 
– Kémiai reakciók 
3.5.4 Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 
3.5.4.1 Piridin 
– Tulajdonságok 
– Jelentőség 
– Felhasználás 
3.5.4.2 Pirimidin 
– Tulajdonságok 
– Jelentőség 
3.5.4.3 Pirrol 
– Tulajdonság 
– Jelentőség 
3.5.4.4 Imidazol 
– Tulajdonságok  
– Jelentőség 
3.5.4.5 Purin 
– Jelentőség 
3.5.5 Gyógyszerek, drogok, hatóanyagok 
3.5.6 Egyéb 
3.6 Szénhidrátok 
Csoportosítás 
3.6.1 Monoszacharidok 
– Összegképlet 
– Funkciós csoportok 
– Csoportosítás 
– Molekulaszerkezet 
– Izoméria 
– Tulajdonságok  
3.6.1.1 Glicerinaldehid 
3.6.1.2 1,3-dihidroxi-aceton 
3.6.1.3 Ribóz és 2-dezoxiribóz 
3.6.1.3 Glükóz (szőlőcukor) 
– Molekulaszerkezet 
– Tulajdonságok 
– Előfordulás, jelentőség 
3.6.1.4 Fruktóz (gyümölcscukor) 
3.6.2 Diszacharidok 
– Származtatásuk 
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– Tulajdonságok  
3.6.2.1 Maltóz 
3.6.2.2 Cellobióz 
3.6.2.3 Szacharóz (répacukor, nádcukor) 
– Szerkezet, Tulajdonságai 
– Jelentőség 
3.6.3 Poliszacharidok 
– Tulajdonságok  
– Hidrolízisük 
3.6.3.1 Cellulóz 
3.6.3.2 Keményítő 
3.6.4 Egyéb 
3.7 Fehérjék 
Építőelemek 
Konstitúció 
Térszerkezet 
Kimutatás, reakciók 
Jelentőség 
Egyéb 
3.8 Nukleinsavak 
Építőelemek 
Konstitúció 
DNS, RNS 
A DNS kettős hélixe 
Egyéb 
3.9 Műanyagok 
Csoportosítás 
3.9.1 Természetes alapú műanyagok 
3.9.2 Szintetikusan előállított műanyagok 
3.9.2.1 Polimerizációs műanyagok 
3.9.2.2 Polikondenzációs műanyagok 
3.9.2.3 Környezetvédelmi szempontok 
3.9.3. Egyéb 
3.10 Energiagazdálkodás 
Hagyományos energiaforrások 
Megújuló energiaforrások 
Alternatív energiaforrások 
Egyéb 

4. Kémiai számítások 
4.1 Az anyagmennyiség 
4.2 Gázok 
4.3 Oldatok, elegyek, keverékek 
Oldatok, elegyek, keverékek összetétele 
Egyéb, oldatokkal kapcsolatos feladatok 
Gázelegyekkel kapcsolatos számítások 
4.4 Számítások a képlettel és a kémiai egyenlettel kapcsolatban 
Összegképlet 
Sztöchiometria 
4.5 Termokémia 
4.6 Kémiai egyensúly 
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4.7 Kémhatás 
4.8 Elektrokémia 

3.4.8 Földrajz (Földünk és környezetünk) 

1. Térképi ismeretek 
1.1. A térképi ábrázolás 
A térképek jelrendszere 
1.2. Térképi gyakorlatok 
1.3. Az űrtérképezés 

2. Kozmikus környezetünk 
2.1. A Naprendszer kialakulása, felépítése, helye a világegyetemben 
2.2. A Nap és kísérői 
2.3. A Föld és mozgásai 
Tengely körüli forgás 
Nap körüli keringés 
2.4. Űrkutatás az emberiség szolgálatában 

3. A geoszférák földrajza 
3.1. A kőzetburok  
3.1.1. Földtörténet 
3.1.2. A Föld szerkezete és fizikai jellemzői 
3.1.3. A kőzetburok szerkezete 
3.1.4. A kőzetlemez-mozgások okai és következményei 
A kőzetlemezek mozgásai 
Magmatizmus és vulkánosság 
A földrengés 
3.1.5. A hegységképződés 
3.1.6. A kőzetburok (litoszféra) építőkövei 
3.1.7. A Föld nagyszerkezeti egységei 
Ősmasszívumok (ősföld) 
Röghegységek 
Gyűrthegységek 
Süllyedékterületek, síkságok 
3.1.8. A földfelszín formálódása 
3.2. A levegőburok  
3.2.1. A légkör kialakulása, anyaga és szerkezete 
3.2.2. A levegő felmelegedése 
3.2.3. A légnyomás és a szél 
A szelek 
Ciklon és anticiklon 
Időjárási frontok 
A szél felszínformáló tevékenysége 
3.2.4. Az általános légkörzés 
Az általános légkörzés rendszere 
A monszun szélrendszer  
3.2.5. Víz a légkörben 
3.2.6. Az időjárás és az éghajlat 
3.3. A vízburok földrajza 
3.3.1. A vízburok kialakulása és tagolódása 
3.3.2. A világtenger 
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Az óceánok és a tengerek 
A tengervíz fizikai és kémiai tulajdonságai 
A tengervíz mozgásai 
A világtenger társadalmi-gazdasági hasznosítása 
3.3.3. A felszíni vizek és felszínalakító hatásuk 
A tavak 
A folyóvizek 
3.3.4. A felszín alatti vizek 
3.3.5. A komplex vízgazdálkodás elemei 
3.3.6. A jég és felszínformáló munkája 
3.4. A talaj  
3.5. A geoszférák kölcsönhatásai 

4. A földrajzi övezetesség  
4.1. A szoláris és a valódi éghajlati övezetek 
Szoláris éghajlati övezetek 
Valódi éghajlati övezetek 
4.2. A vízszintes földrajzi övezetesség 
4.3. A forró övezet 
Egyenlítői öv 
Átmeneti öv 
Térítői öv 
Monszun vidék 
4.4. Mérsékelt övezet 
4.4.1. Meleg-mérsékelt öv 
Mediterrán terület 
Monszun terület 
4.4.2 Valódi mérsékelt öv 
Óceáni terület 
Mérsékelten szárazföldi terület 
Szárazföldi terület 
Szélsőségesen szárazföldi terület 
4.4.3 Hideg-mérsékelt öv 
4.5. A hideg övezet 
Sarkköri öv 
Sarkvidéki öv 
4.6. A függőleges földrajzi övezetesség 

5. A népesség- és településföldrajz 
5.1. A népesség földrajzi jellemzői 
A népesség számbeli alakulása, összetétele 
A népesség területi eloszlása 
5.2. A települések földrajzi jellemzői 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 
6.1. A világgazdaság általános jellemzése, szerkezetének átalakulása és jellemző folyamatai 
A világgazdaság felépítése, ágazatai 
A gazdasági fejlettség és területi különbségei 
A világgazdaság működése és  
folyamatai 
6.2. A termelés, a fogyasztás és a kereskedelem kapcsolata 
6.3. A világ élelmiszergazdaságának jellemzői és folyamatai 
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A mezőgazdaság és az élelmiszergazdaság kapcsolata 
Növénytermesztés 
Állattenyésztés 
Erdőgazdálkodás, hal- és vad-gazdálkodás 
6.4 A világ energiagazdaságának és iparának átalakulása 
Energiagazdaság 
Ipar 
6.5. A harmadik és a negyedik szektor jelentőségének növekedése 
Az infrastruktúra, A harmadik és a negyedik szektor, A működőtőke és a pénz világa 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 
7.1. A világgazdasági pólusok 
7.2. A világgazdaság peremterületei 
7.3. Egyedi szerepkörű országcsoportok és országok 

8. Magyarország földrajza 
8.1. A Kárpát-medence természet- és társadalomföldrajzi sajátosságai 
8.2. Magyarország természeti adottságai 
Földtani adottságok 
Hazánk éghajlata 
Hazánk vízrajza 
Hazánk élővilága és talajai 
8.3. Magyarország társadalmi-gazdasági jellemzői 
Népesség- és településföldrajzi jellemzők 
Nemzetgazdaságunk 
A gazdaság ágazatai, ágai 
8.4. Hazánk nagytájainak eltérő természeti és társadalmi-gazdasági képe 
Az Alföld 
A Kisalföld és a Nyugati – peremvidék (Alpokalja) 
A Dunántúli-domb- és hegyvidék 
A Dunántúli-középhegység 
Az Északi-középhegység 
8.5. Hazánk nagyrégióinak (tervezési-statisztikai régióinak) természet- és társadalomföldrajzi 
képe 
Budapest 
8.6. Magyarország környezeti állapota 

9. Európa regionális földrajza 
9.1. Európa általános természet-földrajzi képe  
9.2. Európa általános társadalom-földrajzi képe 
9.3. Az Európai Unió földrajzi vonatkozásai 
9.4. Észak-Európa 
9.5. Nyugat-Európa  
Egyesült Királyság, Franciaország 
9.6. Dél-Európa 
Olaszország, Spanyolország, Szerbia és Montenegro, Horvátország 
9.7. Közép-Európa tájainak és országainak természet- és társadalomföldrajzi képe 
Németország, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Szlovénia, Szlovákia, Románia 
9.8. Kelet-Európa természet- és társadalom-földrajzi vonásai 
Oroszország, Ukrajna 
10. Európán kívüli földrészek földrajza 
10.1. A kontinensek általános természet- és társadalomföldrajzi képe 
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10.2. Ázsia 
10.2.1. Általános földrajzi kép  
10.2.2. Országai 
Kína, Japán, India 
10.2.3. Délkelet-Ázsia iparosodott és iparosodó országai 
10.2.4. Nyugat-Ázsia, arab világ 
10.3. Ausztrália és Óceánia  
10.4. Afrika általános földrajzi képe 
10.5. Amerika  
10.5.1. Általános földrajzi képe 
10.5.2. Országai 
Amerikai Egyesült Államok, Mexikó, Brazília 
11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 
11.1. A geoszférák környezeti problémáinak kapcsolatai 
11.2. A népesség, a termelés és a fogyasztás növekedésének földrajzi következményei 
A Föld eltartóképessége 
Urbanizációs problémák 
11.3. A környezeti válság kialakulása és az ellene folytatott küzdelem 
A környezeti és a gazdasági problémák globalizálódása 
Nemzetközi összefogás a környezetvédelemben 

3.4.9 Dráma 

1. Színház- és drámatörténet 
1.1 Az ókori színház és dráma 
1.2 A középkori Európa színháza és drámája 
1.3 Az angol reneszánsz színház és dráma 
1.4 A spanyol barokk dráma és színház 
1.5 A francia klasszicista dráma 
1.6 A régi magyar dráma néhány alkotása 
1.7 A XIX-XX. századi magyar színház és dráma 
1.8 A modern polgári dráma és színház kialakulása 
1.9 Csehov és Sztanyiszlavszkij 
1.10 Brecht színháza és drámái 
1.11 A XX. század meghatározó színházi irányzatai, jelentős drámaírói 
1.12 Napjaink legfontosabb színházi irányzatai és a kortárs drámairodalom  

2. Színház- és drámaelmélet 
2.1 A drámai műnem sajátosságai 
2.2 A dráma / a színjáték mint kommunikáció 
2.3 A dráma szerkezeti felépítése 
2.4 Dramaturgiai és színházelméleti alapfogalmak 
2.5 A színházművészet mint összművészet sajátosságai 
3. Színházi műfajok 
3.1 A rituális játék / szertartásjáték 
3.2 A tragédia 
3.3 A komédia  
3.4 A realista színjáték 
3.5 Az abszurd és a groteszk 
3.6 Bábjáték 
3.7 Zenés, tánc- és mozgásszínház 
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4. Drámajáték 
4.1 Helyzetgyakorlatok 
4.2 Történet szerkesztése és megjelenítése  
4.3 Improvizáció  
4.4 Drámajáték  
4.5 Drámapedagógia  

5. Mozgás, tánc- és mozgásszínházi ismeretek 
5.1 Szituáció megfogalmazása állóképben, mozdulatsorral 
5.2 Improvizáció zenére vagy témára 
5.3 Összetett improvizáció létrehozása és bemutatása 

6. Bábjáték 
6.1 A tanulók által a képzés során készített bábok és/vagy maszkok alkalmazása drámamunkában 

7. Beszéd, vers- és prózamondás, egyéni vagy közös daléneklés 
7.1 A beszédtechnika alapjai 
7.2 Lírai, epikai és drámai alkotások tolmácsolása 
7.3 Pódiumműfajok 
7.4 Egyéni vagy közös daléneklés 

3.4.10 Ének-zene 

1. Reprodukálás 
1.1. Éneklés 
1.1.1. Népzene 
1.1.2. Műzene 
 Középkor 
 Reneszánsz 
 Barokk 
 Bécsi klasszika 
 Romantika 
 Századforduló 
 XX. századi és kortárs zene 
1.2. Műelemzés 
1.2.1. Népzene 
1.2.2. Műzene 
 Középkor 
 Reneszánsz 
 Barokk 
 Bécsi klasszika 
2. Befogadás 
2.1. Zenetörténet 
2.1.1. Népzene 
2.1.2. Műzene 
 Középkor 
 Reneszánsz 
 Barokk 
 Bécsi klasszika 
 Romantika 
 Századforduló 
 XX. századi és kortárs zene 
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2.2. Zenefelismerés 
2.2.1. Népzene 
2.2.2. Műzene 
 Reneszánsz 
 Barokk 
 Bécsi klasszika 
 Romantika 
 Századforduló 
 XX. századi és kortárs zene 
2.3. Zeneelmélet 
2.4. Dallamírás 
 Barokk 
 Bécsi klasszika 
Stíluskörön kívül 

3.4.11 Rajz 

A./ ALKOTÁS 
1. Vizuális eszközök 

1.1 Vizuális nyelv  
1.1.1 A vizuális nyelv alapelemei 

– Vonal 
– Sík és térforma 
– Tónus, szín 
– Tér 

1.1.2 A vizuális nyelvi elemek viszonyai 
– Kompozíció, (konstrukció) 
– Kontraszt, harmónia 

1.1.3 Vizuális nyelv és kontextus 
1.2 Technikák 
– Rajzolás 
– Festés 
– Kollázs 
– Nyomtatás 
– Makettezés, modellezés 
– További technikák 

2. Tevékenységszintek 
2.1 Ábrázolás, látványértelmezés 
2.1.1 Formaértelmezés 

– Arány 
– Forma, alak, karakter 
– Szerkezet, felépítés, működés 

2.1.2 Térértelmezés 
– Téri helyzetek 
– Nézőpont 
– Térmélység 

– Térábrázolási konvenciók 
2.1.3 Színértelmezés 

– Szín- és fényviszonyok 
2.1.4 Mozgásértelmezés 

2.2 Megjelenítés, közlés, kifejezés, alkotás  
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– Térviszonyok 
– Kompozíció 
– Színhatás 
– Érzelmek 
– Folyamat, mozgás, idő 
– Kép és szöveg 
– Vizuális információ 
– Tárgyak és környezet 

B/ BEFOGADÁS 
1. Vizuális eszközök 

1.1 Megjelenítés sajátosságai  
– Vizuális nyelvi elemek 
– Térábrázolási módok 
– Vizuális minőségek 
– Látványértelmezés 
– Kontraszt, harmónia 
– Kontextus 
1.2 Technikák  

2. Tevékenységterületek 
2.1 Vizuális kommunikáció  
– Folyamat, mozgás, idő 
– Kép és szöveg 
– Vizuális információ 
– Tömegkommunikáció 
– Médiakategóriák 
– Fotó, mozgókép 
2.2 Tárgy- és környezetkultúra  
– Forma- és funkcióelemzés 
– Tervezési folyamat 
– Kézműves és ipari tárgykultúra  
– Népművészet 
2.3 Kifejezés és képzőművészet  
– Művészeti ágak 
– Műfajok 
– Művészettörténeti korszakok, stíluskorszakok 
– Stílusjegyek 
– Alkotások és alkotók  
– Műelemző módszerek 
– A mű tárgyi és kulturális környezete 

4. A pedagógiai program nyilvánossága és módosítása 

4.1 A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai 
programhoz való hozzáférés lehetőségei 

A pedagógiai program a nevelőtestület közös munkája, az abban lefektetett elveket, célokat, 
feladatokat és eljárásokat mindenki magáénak vallja, munkájában szem előtt tartja. A 
pedagógiai program nyilvános: egy-egy példánya minden érdeklődőnek rendelkezésre áll az 
általános iskolai és a gimnáziumi könyvtárban és tanári szobában (összesen négy példány), 
továbbá 2013. március 31. után teljes terjedelmében olvasható az iskola honlapján. A 
pedagógiai program szövege jelenti alapját az iskoláról készített rövid ismertetőknek. A 
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jóváhagyást követően az intézmény dolgozói részére a belső levelező rendszeren keresztül 
megküldésre kerül, s elektronikus formában eljuttatandó az intézményi tanács tagjai számára 
az általuk megadott e-mail-címre. 

4.2 A pedagógiai program módosításának lehetőségére vonatkozó szabályozás 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület a törvény által előírt egyeztetésekkel 
teheti meg, s azt módosítást követő tanévtől felmenő rendszerben vezetheti be. Ennek 
megfelelően jelen pedagógiai program a 2020/2021-es tanévtől 2020. szeptember elsejétől 
érvényes. (2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről 26. § (5)) „Az iskola 
pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követő tanévtől felmenő 
rendszerben vezetheti be”. 

 

 


