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ÉVFO-

LYAM: 

 

 

A TANTÁRGY NEVE: 

 

 

A TANTÁRGY 

 

ÉRTÉKELÉSE: 

 

ÉVES 

ÓRASZÁMA: 

 

HETI ÓRA 

SZÁMA: 

 

SZEREPE A KOMPETENCIA 

ALAPÚ NEVELÉSBEN-

OKTATÁSBAN: 

 

7. 

 

Magyar nyelv 

(normál tanterv, német 

nemzetiségi nyelv) 

Félévkor és év 

végén 

számjegy 

72 2 - 

Magyar nyelv 

(emelt szintű angol) 

Félévkor és év 

végén 

számjegy 

54 1,5 - 

 

8. 

Magyar nyelv 

(normál tanterv, német 

nemzetiségi nyelv, emelt 

szintű angol) 

Félévkor és év 

végén 

számjegy 

72 2 - 

 

ÚJ TANULÁSSZERVEZÉSI ELJÁRÁS:  - 

 

A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELE: 

A szakmai munkaközösség javaslatára a helyi tantervünkben megfogalmazott minimum 

követelményeket a továbbhaladás feltételének tekintjük. 

 



Óraterv 
 

 7. évfolyam 8. évfolyam 

Heti 2 óra 1,5 óra 2 óra 

Éves 72 óra 54 óra 72 óra 

 
 



Magyar nyelv 

 

7. évfolyam 

 
A 7. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése 

(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén 

nagy jelentőséget kap. Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv 

szerkezetének, változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal.  

Beszédkészség szempontjából a 7 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- 

és szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja 

az olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud 

működni. Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs 

technikákat is képes alkalmazni.  

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira. Szövegértés szempontjából 

már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai elemzésre is képes, továbbá a zenei és 

ritmikai eszközök típusainak azonosítására.  

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. Ismeri a média működésének, társadalmi 

hatásainak alapvető összefüggéseit, a történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 
 

 

 



7. évfolyam 
 

Tematikai egység Órakeret 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 5 óra  4 óra 

Olvasás, szövegértés 6 óra  4 óra 

Írás, fogalmazás 6 óra  4 óra 

Helyesírás 8 óra  6 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 41 óra 33 óra 

A nyelv állandósága (csak 8. évfolyamon) ––––– 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 6 óra  3 óra 

Éves össz. óraszám 72 óra 54 óra 

 

 
A szakmai munkaközösség javaslatára a helyi tantervünk a központi kerettanterv 90% feletti részét 

a tematikus egységek elmélyítésére, gyakorlására tervezte. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

5 óra 

(4 +1 óra) 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés.  

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás 

alapelveinek ismerete hozzásegít mások megértéséhez, az álláspontok 

kulturált és mérlegelő befogadásához.  

Különféle iskolai-közéleti és kisközösségi beszédhelyzetek sémái, a 

helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, szókincs, 

nyelvi viselkedés elősegítése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások dekódolása. 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása 

a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

A közéleti kommunikáció iskolai helyzetei és műfajai: megbeszélés, 

vita, felszólalás, hozzászólás, rövid alkalmi beszéd, köszöntés, 

kiselőadás, a helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő 

beszédmód, szókincs használata. 

Minden tantárgy: 

felszólalás, kiselőadás, 

(ünnepi) beszéd, 

részvétel 

beszélgetésben, vitában.  
 

 

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 



Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

6 óra 

(4+2 óra) 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) alkalmazása 

különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját szövegértési hiba 

felismerése, korrigálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése.  

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata nyomtatott, folyamatos és nem folyamatos 

szövegeken.  

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás).  

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Nyomtatott szótár használata. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai.  

 

 

Vizuális kultúra: 

ábrák, képek, 

illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Írás, fogalmazás 

Órakeret 

6 óra 

(4+2 óra) 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott témához, 

problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, érvek) a 

könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrásainak 

felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 
Annak felismerése, hogy az egyéni megnyilatkozás, értékelés nem 

csupán kommunikációs, hanem erkölcsi kérdés is. Néhány 



céljai tömegkommunikációs műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji 

sajátosságoknak megfelelő szövegalkotás. 

Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú szövegek írása.  

A tanulást segítő papíralapú jegyzetelés gyakorlása, törekvés a 

legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek.  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vázlat. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Helyesírás 

Órakeret 

8 óra 

(6+2 óra) 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a helyesírási normák követése a kommunikáció 

sikerén túl az anyanyelv tiszteletét is jelzi. Nyelvi tudatosság: a normakövető 

és a normától eltérő helyesírás értelem-tükröztető szerepének értelmezése. 

Szövegértelmezési képességek fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti 

típusainak írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd 

leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai 

egyszerű mondatok esetében.  

 

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek 

felhasználása az 

esztétikus és célszerű 

íráskép kialakításához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A nyelv szerkezete és jelentése 
Órakeret 

41 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy az anyanyelv tudatos megismerése hozzásegít a 

nagyobb közösségez tartozás érzetének kialakulásában.  

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 



szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban.  

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A mondat nyelvi funkciója, felépítése, szerkezete; a mondatfajták 

szövegszervező ereje. 

 

Mondatátalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban.  

 

A szószerkezetek és a mondatok megalkotásában szerepet játszó 

viszonyszók és mondatszók.  

A szószerkezettípusok felépítésének megfigyelése, felismerésük és 

alkotásuk.  

Az egyszerű mondatok elemzésének algoritmusa. 

A fő mondatrészek szerepének és mondatbeli viszonyainak, a 

hozzájuk kapcsolódó vonzatok jellemzőinek tanulmányozása. 

Fő mondatrészek szerepe, funkciója és fajtái, mondatbeli 

viszonyaik, vonzatok. 

Vizuális kultúra: 

vizuális kommunikáció, 

a vizuális közlések 

felépítése. 

 
 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mondatfajta, kijelentő, kérdő, felszólító, felkiáltó, óhajtó mondat. 

Egyszerű; tagolt és tagolatlan mondat; minimális és bővített mondat. 

Mondatrész, alany, állítmány, jelző (minőség, birtokos, mennyiség), 

határozó (pl. idő, hely, mód, társ, eszköz, állapot), tárgy. 

Viszonyszó, névelő, kötőszó, névutó, partikula, segédigék, igekötő. 

Mondatszó, indulatszó, módosítószó. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvváltozat, nyelvcsalád, uráli nyelvcsalád. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a 7. 

évfolyam végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem 

nyelvi jeleit.  

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére.  

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan vázlatot készíteni. 

Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véleményét szóban 

és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, illetve 

mondatrészek közötti írásjeleket.  

 

 

Tematikai 

egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 
Órakeret 

6 óra 

 

 

 



Minimum követelmények, mely egyben a továbbhaladás feltétele 

 

Részvétel a közéleti kommunikáció iskolai helyzeteinek különféle formáiban felszólalás, 

hozzászólás formájában. Saját vélemény megfogalmazása (az érvelés alapvető szabályait 

követve) a mindennapi élet egyszerűbb, a korosztály által is átlátható problémáiról, 

olvasmányokról. Udvarias együttműködés felnőtt és kortárs beszédpartnerekkel. 

A megértést biztosító hangos és néma olvasás, szöveghű folyamatos felolvasás, 

szövegmondás. Rendezett, egyéni íráskép. 

Különféle műfajú és rendeltetésű (szépirodalmi, ismeretterjesztő, értekező) szövegek 

szerkezetének és jelentésének bemutatása. Epikus olvasmányok, olvasott, látott drámai 

alkotások szerkezeti elemeinek elkülönítése, a fő- és mellékszereplők jellemzése. A 

szépirodalmi művekben megjelenő helyzetek és jellemek, érzelmek és gondolatok egyszerűbb 

összefüggéseinek bemutatása szóban és írásban. A lírai formanyelv (ritmus, rím, hangzás, 

képiség) stíluseszközeinek felismerése. Vázlat készítése szóbeli megnyilatkozáshoz, 

cselekményvázlat írása. 

Az egyszerű mondat részeinek, szintagmáinak megnevezése, elemzése. A mondatfajták 

biztos megkülönböztetése. A szóalkotás gyakori módjainak fölismerése és elemzése. A tanult 

nyelvhelyességi és helyesírási szabályok megfelelő alkalmazása: a központozás, a 

tanulmányok során előforduló tulajdonnevek, a belőlük képzett melléknevek helyesírásának, 

az egybe- és külön írás elveinek ismerete és megfelelő alkalmazása. A Magyar helyesírási 

szótár önálló használata. 

A tárgyalt irodalmi művekhez, a mindennapi élet kérdéseinek megválaszolásához 

ismeretanyagok keresése a könyvtár nyomtatott és elektronikus információhordozóinak 

felhasználásával. 

Részvétel a csoportos történetalkotásban, az improvizációban és az elemző 

beszélgetésekben. 

 

 



8. évfolyam 

  

A 8. évfolyamon – a változó és egyre összetettebb tudástartalmakkal is összefüggésben – a 

már megalapozott kompetenciák továbbfejlesztése (azaz megerősítése, bővítése, finomítása, 

hatékonyságuk, változékonyságuk növelése) történik. Az információ felismerése 

(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje szintén 

nagy jelentőséget kap, mint pl. a digitális tartalomalkotás és -megosztás, továbbá 

kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 

Fontos feladat a nyelvről tanult ismeretek mélyítése, a nyelv szerkezetének, 

változó egységeinek megfigyelése mondat- és szövegépítő eljárásokkal. 

A 8. évfolyamon számos képességszintet el kell érni. 

Beszédkészség szempontjából a 8. évfolyamon a tanuló beszédében már nemcsak 

megfelelően artikulál, hanem kiejtésével közlő szándékát is jól tükrözi, továbbá a mondat- és 

szövegfonetikai eszközöket is megfelelően alkalmazza. Már nemcsak összefoglalni tudja az 

olvasottakat, hanem érvelni is képes, és a beszédtárssal empatikusan együtt tud működni. 

Nemcsak a beszédhelyzethez alkalmazkodik, hanem különféle kommunikációs technikákat is 

képes alkalmazni. 

Tanulási képesség szempontjából már nemcsak használni képes a vázlatot, hanem ő 

maga is képes az önálló vázlatkészítés különféle eljárásaira, sőt a jegyzetkészítésben is jártas. 

Szövegértés szempontjából már nemcsak értelmezésre, hanem formai-stilisztikai 

elemzésre is képes, továbbá a zenei és ritmikai eszközök típusainak azonosítására. 

Erkölcsi ítélőképesség szempontjából már nemcsak a tetszésnyilvánításra és az eltérő 

vélemény tiszteletére képes, hanem érti az ízlés kontextuális összefüggéseit, kulturális, 

történeti, közösségi, családi, egyéni beágyazottságát. 

Ismeri a média működésének, társadalmi hatásainak alapvető összefüggéseit, a 

történetalakítás és elbeszélés mozgóképi eszközeit. 

  

 

 

  



Éves óraszám: 72 

Heti óraszám: 2  

 Tematikai egység Órakeret 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 10 óra 

Olvasás, szövegértés 5 óra 

Írás, fogalmazás 7 óra 

Helyesírás 10 óra 

A nyelv szerkezete és jelentése 30 óra 

A nyelv állandósága 7 óra 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 3 óra 

  

  
A szakmai munkaközösség javaslatára a helyi tantervünk a központi kerettanterv 90% feletti részét 

a tematikus egységek elmélyítésére, gyakorlására tervezte. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 

Órakeret 

10 óra 

(8 + 2 óra) 

Előzetes tudás 

A beszéd zenei eszközei: dallam, hangsúly, tempó, hangerő, szünet; 

beszédhelyzet; nem nyelvi kifejezőeszközök: arcjáték, gesztus, 

testtartás, távolság, külső megjelenés. 

A kommunikáció folyamata, tényezői: adó, vevő, csatorna, kód, 

kapcsolat, valamint a különféle beszédhelyzetekben való részvétel 

formái. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak tudatosítása, hogy a kulturált véleménynyilvánítás, vitázás 

alapelveinek ismerete hozzásegít mások megértéséhez, az álláspontok 

kulturált és mérlegelő befogadásához. 

A tömegkommunikáció formáinak, céljának, működési módjainak és 

hatásának, valamint néhány gyakoribb műfajának megismertetése. 

 

 



Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Kifejező, a beszéd zenei eszközeit, a nem verbális jeleket a 

beszédhelyzetnek megfelelően használó megnyilatkozás. 

A különféle mindennapi megnyilatkozások, valamint a 

tömegkommunikáció üzeneteinek dekódolása. 

A tömegkommunikáció és a sajtó műfajainak megismerése kritikus 

szemléletmód kialakítása és fejlesztése. 

A sajtó leggyakoribb műfajai: hír, tudósítás, interjú. 

Az érvelés alapjainak megismerése. Részvétel beszélgetésben, 

vitában, a saját álláspont előadása, megvédése, esetleges korrigálása 

a témának, a kommunikációs helyzetnek megfelelő 

kifejezésmóddal. 

Reagálás mások véleményére kisközösségi (iskolai, családi, baráti) 

helyzetekben. 

A helyzetnek és a kommunikációs célnak megfelelő beszédmód, 

szókincs használata. 

  

Vizuális kultúra; 

mozgókép és 

médiaismeret; dráma és 

tánc: szöveg és kép 

kapcsolata a vizuális 

médiumokban. 

  

Ének-zene: beszédhang, 

énekhang, beszédtempó, 

ritmus. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Vélemény, vita, érv; megbeszélés, hozzászólás, felszólalás, kiselőadás, 

köszöntő, ünnepi beszéd. Tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televízió, 

internet. Sajtóműfaj: hír, tudósítás, interjú. 

   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Olvasás, szövegértés 

Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás 

A tanult szövegértési, szövegfeldolgozási stratégiák (átfutás, jóslás, 

előzetes tudás aktiválása, szintézis, szelektív olvasás stb.) 

alkalmazása különféle megjelenésű és típusú szövegeken. A saját 

szövegértési hiba felismerése, korrigálása. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Szövegfeldolgozási módok, adatkeresési technikák, olvasási formák 

(intenzív és extenzív olvasás) megismertetése. 

A kifejező szövegtolmácsolás képességének fejlesztése. 

A tanulási képesség fejlesztése: adatkeresési technikák, 

információkezelési módok megismertetése, gyakorlati alkalmazása 

nyomtatott és elektronikus szövegekben. Kritikai gondolkodás: az 

elektronikus, internetes információforrások kezelése a megbízhatóság, 

hitelesség szempontjából. 



 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A megismert szövegfeldolgozási módok gyakorlása, újabb technikák, 

olvasási formák megismerése (intenzív és extenzív olvasás), azok 

gyakorlatban történő alkalmazása. 

A szöveg érzelmi-gondolati tartalmát kifejező olvasás. 

A különféle szövegfeldolgozási módok (szó szerinti, kritikai, kreatív 

olvasás) használata elektronikus és nyomtatott, folyamatos és nem 

folyamatos szövegeken. 

Az olvasott szöveg tartalmának és az azt kiegészítő képek, ábrák 

összefüggéseinek felfedése, értelmezése. 

Adatkeresés technikái (szelektív olvasás, átfutás). 

Az internetes adatkeresés, szöveghálók, az intertextualitás kezelése, a 

különböző forrásokból származó adatok megbízhatóságának és 

használhatóságának kérdése. 

A különböző forrásból származó információk megadott szempontok 

szerint való összehasonlítása, kritikai következtetés levonása. 

Ismeretterjesztő szövegek jellemzői és feldolgozási technikái. 

Elektronikus és nyomtatott szótár használata. 

Minden tantárgy: az 

egyes tantárgyakban 

olvasott szövegek 

feldolgozásának 

tantárgyi sajátosságai. 

  

Informatika: keresési 

ismeretek 

alkalmazása. 

  

Vizuális kultúra: 

ábrák, képek, 

illusztrációk 

értelmezése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Adatkeresés, szótár, folyamatos szöveg, nem folyamatos szöveg, 

szövegfeldolgozás. 

   

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Írás, fogalmazás 

Órakeret 

7 óra 

(4 + 3 óra) 

Előzetes tudás 

Adatgyűjtés, jegyzet- és vázlatkészítés különböző technikákkal. Megadott 

témához, problémához való célzott anyaggyűjtés (pl. adatok, példák, 

érvek) a könyvtár nyomtatott és elektronikus eszközeinek és forrásainak 

felhasználásával. 

A tanult műfajokban történő önálló szövegalkotás. A fogalmazás 

folyamatközpontúságának alkalmazása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismerése, hogy az egyéni megnyilatkozás, értékelés nem csupán 

kommunikációs, hanem erkölcsi kérdés is. Néhány tömegkommunikációs 

műfaj jellemzőinek megismertetése, a műfaji sajátosságoknak megfelelő 

szövegalkotás. 



Többféle jegyzetelési technika, forma elsajátíttatása, a célnak megfelelő 

kiválasztása, alkalmazása tanári segítséggel. 

A bemutatkozás írásos formáinak megismerése, írása. 

A nyilvános felületeken történő önbemutatás etikai kérdéseinek, 

következményeinek elemző megismerése, megvitatása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A kommunikációs céloknak megfelelő papíralapú és elektronikus 

szövegek írása. Forrásjegyzék önálló elkészítése, az idézés pontos 

jelölése. 

Néhány tömegkommunikációs műfajban való kreatív szövegalkotás 

(hír, interjú, riport, tudósítás). 

A tanulást segítő papíralapú és számítógépes jegyzetelés gyakorlása, 

törekvés a legoptimálisabb egyéni forma kialakítására. 

Különböző nézőpontú és műfajú szövegek alkotása: elbeszélés, 

jellemzés, vélemény. 

Az írásban történő bemutatkozás szabályai a papíralapú és az online 

felületen (önéletrajz, blogbejegyzés, internetes közösségi portál, 

komment). 

A netikett legfontosabb szabályai. 

Informatika: a 

szövegszerkesztő 

programok lehetőségei. 

  

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Jegyzet, elektronikus szöveg, komment, blog; önéletrajz. 

  



  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Helyesírás 

Órakeret 

10 óra 

(8 + 2 óra) 

Előzetes tudás 
Alapvető helyesírási szabályok (kiejtés elve, szóelemzés eleve, 

hagyomány elve, egyszerűsítés) ismerete, alkalmazásuk a szövegalkotás 

folyamatában; önkontroll és szövegjavítás fokozatos önállósággal. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak elfogadása, hogy a helyesírási normák követése a kommunikáció 

sikerén túl az anyanyelv tiszteletét is jelzi. 

Nyelvi tudatosság: a normakövető és a normától eltérő helyesírás 

értelemtükröztető szerepének értelmezése. Szövegértelmezési képességek 

fejlesztése: a mondatfajták, a mondat szerkezeti típusainak 

írásjelhasználata; a szöveg központozásának, a párbeszéd és az idézetek 

leggyakoribb szabályainak megismertetése. 

A nyelvtani tanulmányok során megismert összetett szavak helyesírása, az 

értelemtükröztető rendszer megismertetése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények 
Kapcsolódási pontok 

A helyesírás értelemtükröztető szerepének felhasználása különféle 

írásbeli műfajokban. 

Az írásjelek, a szöveg központozásának legfontosabb szabályai. 

A párbeszéd és az idézetek (egyenes, szabad függő, függő) 

írásmódja. 

Összetett szavak helyesírásának alapvető szabályai. 

Informatika: a helyesírási 

ellenőrző programok. 

  

Vizuális kultúra: 

tipográfia ismeretek 

felhasználása az 

esztétikus és célszerű 

íráskép kialakításához. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Központozás, írásjele: vessző, pont, kérdőjel, felkiáltójel, kettőspont, 

gondolatjel. 

Egyenes, szabad függő, függő idézet. 

  

  



 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv szerkezete és jelentése 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

Szótő, toldalék: képző, jel, rag; összetett szók; alapszófajok: ige, főnév, 

melléknév, számnév, határozószó, névmások, igenevek: főnévi, 

melléknévi, határozószói igenév. 

Mondatfajták típusai, használatuk. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy az anyanyelv tudatos megismerése hozzásegít a 

nagyobb közösségez tartozás érzetének kialakulásában. 

A nyelv szerkezetének, változó egységeinek megfigyeltetése mondat- és 

szövegépítő eljárásokkal. A mondatfajták közlési szándékának 

felismertetése a beszélt és írott nyelvben, alkalmazásuk a mindennapi 

kommunikációban. A mondat szó szerinti és pragmatikai jelentésének 

felismertetése, az elsődleges és másodlagos jelentés megkülönböztetése. 

A viszonyszók és mondatszók funkcionális szerepének megismertetése. 

A szóalkotási módok megismertetése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az egyszerű és összetett mondatok megkülönböztetése. 

Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok. 

A tagmondatok közötti tartalmi-logikai és/vagy grammatikai 

viszony felismerése. 

Mondat átalakítási gyakorlatok a beszédhelyzetnek és a 

kommunikációs szándéknak megfelelően szóban és írásban. 

  

A szóösszetételek típusai, jelentésük változása, helyesírási 

szabályai. A szóösszetétel, a szóképzés és a jelentés 

összefüggésének elemzése szépirodalmi és nem irodalmi 

szövegekben; szógyűjtés játékos szóalkotás-képzéssel, összetétellel. 

Szóösszetétel, alapszó, képzett szó, szókapcsolat 

megkülönböztetése. 

 

Vizuális kultúra: vizuális 

kommunikáció, a vizuális 

közlések felépítése. 

  

  

Idegen nyelv: a tanult 

idegen nyelv szóalkotása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Alárendelő és mellérendelő összetett mondat.  Alárendelő és 

mellérendelő szóösszetétel. 



   

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A nyelv állandósága és változása 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás A nyelv változó jelenség. Szótárhasználat, szókincsünk változásai. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak megértése, hogy az anyanyelv múltjának és jelenének vizsgálata 

hozzásegít a nemzet múltjának és jelenének megismeréséhez is. 

A mai és korábbi nyelvállapot különbségének felismertetése. 

A nyelvi tudatosság fejlesztése: a nyelv állandóságának és változásának 

megfigyelése, értelmezése különböző régi és mai szövegeken. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

A nyelv állandóságának és változásának megfigyelése különböző 

régi és mai szövegeken. A nyelvi változás bizonyítékainak 

értelmezése különböző korokból származó írott szövegeken és 

irodalmi példákon. 

Nyelvhasználatunk, a környezetünkben lévő nyelvváltozatok néhány 

jellemzőjének megfigyelése, megnevezése. 

A szókincs változása: régi és új szavak, kifejezések gyűjtése, 

összehasonlítása. 

A magyar nyelv eredete, anyanyelvünk helye a nyelvek között. 

Nyelvünk agglutináló (ragasztó) jellegének bizonyítékai példákkal. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a finnugor 

nyelvrokonság kérdése. 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 

 

Év eleji, félévi, év végi felmérés 
Órakeret 

3 óra 

 

    



Minimum követelmények, mely egyben a továbbhaladás feltétele 

 

A köznyelv, a tanult szaknyelv, a társalgás és a szleng szókészletében meglévő eltérések 

felismerése és a kommunikációs helyzetnek megfelelő használatuk. 

Tájékozottság az alapvető tömegkommunikációs műfajokban, a média szerepének és 

hatásának felismerése. 

A szöveg értő befogadását biztosító olvasás, különféle műfajú szövegek kifejező 

felolvasása, memoriterek elmondása. A tanulmányokhoz szükséges eszközszintű íráskészség, 

jól olvasható esztétikus írás. A feldolgozott művekről, olvasmányélményekről, színházi 

előadásról összefoglalás készítése a témának, a kommunikációs alkalomnak megfelelő 

stílusban felelet vagy rövid írásos beszámoló formájában. A megismert műfajok 

stíluseszközeinek megnevezése tárgyszerűen a tanult szakkifejezésekkel, jellemzésük 

példákkal. Az olvasott művekben megjelenített emberi problémák bemutatása önálló 

véleménynyilvánítással. Ismeretek a magyar irodalom nagyobb korszakairól (reformkor, a 

XX. század első és második fele), néhány alkotó portréja, az olvasott művek elhelyezése a 

korban. 

A népszerű irodalom néhány gyakori műfajának ismerete, hatáskeltő eszközeik jellemzése. 

A leíró nyelvtani ismeretek rendszerezése: hangtani, szó- és alaktani, jelentéstani, 

mondattani jelenségek fogalmi szintű megnevezése, elemzése egyszerűbb esetekben, a 

szórend és a jelentés összefüggésének fölismerése. Mondattani nyelvhelyességi ismeretek 

alkalmazása szóban és írásban. Az idézés, a párbeszéd, a központozás helyesírása. 

A gyakrabban használt mindennapi hivatalos iratok jellemzőinek ismerete. 

Tájékozottság a magyar nyelv eredetéről, helyéről a világ nyelvei között. 

Jártasság az önálló könyvtári munkában, a tárgyi katalógus használatában. 



  

 

  

 

  

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos 

ciklus végén 

A tanuló eligazodik és hatékonyan részt vesz a mindennapi páros és 

csoportos kommunikációs helyzetekben, vitákban. Képes álláspontját 

megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Figyeli és tudja értelmezni partnerei kommunikációs szándékát, nem 

nyelvi jeleit. 

Képes a különböző megjelenésű és műfajú szövegek globális (átfogó) 

megértésére, a szöveg szó szerinti jelentésén túli üzenet értelmezésére, a 

szövegből információk visszakeresésére. 

Össze tudja foglalni a szöveg tartalmát, tud önállóan jegyzetet és vázlatot 

készíteni. Képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját 

véleményét szóban és írásban megfogalmazni, állításait indokolni. 

A tanuló ismeri és a törekszik a szövegalkotásban a különböző 

mondatfajták használatára. 

Alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondatvégi, a tagmondatok, 

illetve mondatrészek közötti írásjeleket. 

A tanuló a helyesírási segédkönyvek segítségével jártas az összetett 

szavak és gyakoribb mozaikszók helyesírásában. 

Ismeri a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 

Tisztában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az 

elektronikus sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az 

audiovizuális média és az internet társadalmi szerepét, működési 

módjának legfőbb jellemzőit. Kialakul benne a médiatudatosság elemi 

szintje, az önálló, kritikus attitűd. 


