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Magyar nyelv és irodalom 

Célok és feladatok 

Az iskola feladata felkészíteni a diákokat a magánéleti és a közéleti szerepek 
betöltésére. A diákok az iskolában megfelelő általános műveltséget szereznek, 
és megismerkednek a demokratikus magatartás szabályaival, a sikeres kommu-
nikációt megalapozó eszközökkel. 

Az anyanyelv használata a társadalmi kommunikáció alapja, ezért az anya-
nyelvi készségek birtoklásának meghatározó szerepe van a társadalom értékei-
nek közvetítésében, gyakorlásában és védelmében. 

Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az anyanyelvi kompetencia fejlesz-
tése, a tanulók életkorának megfelelően. Ennek döntő eleme a szóbeli és írásbe-
li befogadás, a szóbeli és írásbeli szövegalkotás a kommunikációs körülmé-
nyeknek megfelelően. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, 
kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes használatának, az önálló tanulási és 
önművelési képességeknek a kialakítása. 

Az anyanyelv tudatos ismerete alapozza meg és segíti elő más nyelvek 
elsajátításának a képességét is. Fejleszti a tanuló önálló, kritikai gondolkodását. 
Minden tantárgy tanulásának az alapja a megfelelő szintű szövegértési és szö-
vegalkotási készség. A megfelelő kommunikációnak is előfeltétele, hogy a ta-
nuló ismerje az anyanyelvét felépítő elemeket, a velük összefüggő szabályokat. 
Gyűjtsön tapasztalatokat anyanyelve jelenkori és múltbeli állapotáról. Az anya-
nyelvi oktatás tananyagát a nyelvtudomány újabb eredményeire épülő korszerű 
ismeretek adják. A tanterv tananyaga nyelvhasználat-központú és szövegszem-
léletű. 

De a különböző anyanyelvi és irodalmi ismeretek elsajátítása csak eszköz a 
tanulók értelmi, önálló ismeretszerzési és kommunikációs képességeinek a ki-
alakításához, fejlesztéséhez. A nevelés elsősorban a képességek és a készségek 
fejlesztésére irányul. 

Az anyanyelvi és az irodalmi nevelés szorosan összetartozó része az iskolai 
képzésnek. 

Az irodalmi képzés alapvető fejlesztési célja a kommunikációs készségek, 
képességek fejlesztése, az önálló és interaktív tevékenységek kialakítása, 
fejlesztése. Cél továbbá az alapvető irodalmi-szakmai ismeretek elsajátíttatása 
is, azok alkalmazására, értelmezésére való képesség kialakítása. Kimelt cél az 
irodalom, az irodalmi alkotások megkedveltetése, az olvasás igényének 
kialakítása, az irodalmi művek adta élmények, érzések ismeretté, tudássá való 
transzformálása, az elemzésre, értelmezésre való figyelem felkeltése és 
kialakítása, az irodalomhoz és a művészetekhez való pozitív viszonyulás 
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megteremtése. Ezzel szorosan összefügg a szóbeli és írásbeli képességek, az 
önálló szövegművek alkotására való képességek, a vitakészség kialakítása és 
fejlesztése. Az irodalmi nevelésnek feladata továbbá a megfelelően motivált 
befogadói magatartás kialakítása, az irodalom és a művészetek iránti érdeklődés 
állandó fejlesztése, az önálló ízlés kialakulásának az elősegítése.  

A tanulók az anyanyelvi készségek birtokában legyenek képesek irodalmi 
művek önálló és közös feldolgozására, értelmezésére, különböző műfajú 
szövegek alkotására.  

Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai értékek mentén – 
korukhoz képest – alakítsák saját értékrendjüket, egyéni ízlésüket. Legyenek 
képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt teremteni, 
véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. A tanulók tudjanak 
különbséget tenni elsődleges és másodlagos szempontok, értékes és értéktelen, 
fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta 
kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd, az 
irodalommal és az anyanyelvvel való foglalkozás, az olvasás, a moziba, a 
színházba való járás váljon életük, hétköznapjaik részévé, maguk által is 
megfogalmazott igénnyé.  

Az iskolai nevelés feladata továbbá az anyanyelvről és az irodalomról való 
elvont gondolkodás alapjainak kialakítása, fejlesztése is. Alakuljon ki bennük 
fogékonyság az alapvető emberi viselkedés- és magatartásformák, érzések, 
lélekállapotok, hangulatok, ill. erkölcsi értékek, törvények, társadalmi kérdések 
problémafelvetése iránt.  

Fontos, hogy ezekről a kérdésekről a gyerekek önálló véleményüket, 
gondolataikat megfogalmazzák, róluk vitatkozzanak, fejlődjön vitakészségük, 
kritikai gondolkodásuk.  

Alapvető cél az is, hogy az anyanyelvi és irodalmi nevelés során a tanulók 
képesek legyenek szakmai tudásuk, ismereteik vissza- és átadására, bizonyos 
szövegtípusok, műfajok alkotására. Szóbeli és írásbeli fogalmazásukat egyfajta 
„szakmai igényesség”, szabatosság, stílusosság, a kommunikációs 
körülményeknek való megfelelés, nyelvi helyesség jellemezze. 

A műveltségterület tantárgyi rendszere és óraszámai 
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A tanulók értékelése 

A magyar nyelvi és irodalmi műveltségterületet közvetítő órákon az értéke-
lés alapjául az érvényben levő Nemzeti alaptanterv, illetve az adott kerettan-
tervben, valamint a rá épülő iskolai programban megfogalmazott fejlesztési cé-
lok és feladatok szolgálnak. 

Ezek értelmében a pedagógus folyamatosan végezzen az osztályában sze-
mélyre irányuló értékelést, illetve visszatérően az osztályt érintő, teljes körű ér-
tékelést is. Az értékelés kritériumait ismerjék a tanulók, sőt ezeknek megfelelő-
en ők maguk is végezzenek önértékelést, illetve folyamatosan sajátítsák el tár-
saik értékelésének a tapintatos formáit. Célszerű külön értékelni az önálló 
tevékenységeket, önálló teljesítményeket és a közös, ill. a 
csoporttevékenységet. Fontos, hogy a tanulók az ellenőrző, értékelő feladatok 
elvégzése után maguk is pontosabb képet alkothassanak saját és társaik 
képességeiről, felismerjék hiányosságaikat, érezzék szükségét a hiányok 
pótlásának, a hibák kijavításának. 

A tanulók munkájának megítélésében hangsúlyos szerepet kapjon a szóbeli 
és az írásbeli kommunikációs készség: az írás, a helyesírás, az olvasás, a szóbe-
li és az írásbeli szövegalkotás értékelése. A beszédkészség mérése folyamatos 
legyen, ám minden esetben jellemezze a személyiség tisztelete; hiszen célja el-
sősorban az önismeret fejlesztése, az önbizalom erősítése. Az anyanyelvi tudás 
értékelésében meghatározó az anyanyelvi jártasságok, képességek, készségek 
szintjének az ellenőrzése. A nyelvi rendszer ismerete csak eszközjellegű, a 
nyelvi tudatosság fokozatos fejlesztését, a kommunikáció tanulását szolgálja. 

Az értékelés döntően személyre szóló, fejlesztő legyen, vagyis a tanuló ak-
tuális teljesítményét saját korábbi teljesítményéhez is viszonyítsa. A reális és 
ösztönző értékelés alapja a tanulók tudásának, teljesítményének alapos ismere-
te. E tekintetben nagy jelentősége van a folyamatos megfigyelésnek, adatgyűj-
tésnek, az adatok rendszerezésének, reflektálásának. Formáló-segítő értékelésre 
van szükség, vagyis megerősíteni, visszaigazolni, amit a tanuló már tud, amit 
sikeresen old meg, egyúttal útmutatást adni arra nézve: hogyan emelhetné tudá-
sát, teljesítményét még magasabb szintre. 

A tanár változatosan, árnyaltan értékelje a tanulók munkáját. A tanári érté-
kelés formáját tekintve lehet verbális vagy nonverbális, ill. szóbeli vagy írásbeli 
visszajelzés (ez utóbbiak egy szótól a szövegig terjednek). A tanár figyelme ter-
jedjen ki a tanulók írásbeli munkáinak folyamatos javítására, szöveges értékelé-
sére is. 

A tanulók értékelésének fajtáit tekintve szükség van év eleji diagnosztikus 
értékelésre, folyamatos formatív értékelésre, valamint szummatív értékelésre. 
Az év eleji diagnosztikus értékelés azt mutatja meg: mi az, amit a tanuló tud, 
amire képes, honnan indítható a fejlesztés. A formatív értékelés célja elsősor-
ban a tudás, a teljesítmény változásának követése, visszaigazolása a megerősí-
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tés, a fejlesztés és a korrigálás érdekében. A tanév során legyenek szummatív 
értékelések is, pl. a témazáró anyanyelvi és irodalmi dolgozatok, fogalmazások, 
év végi felmérések. 

Az ellenőrzés különféle formái harmonikusan jelenjenek meg a nevelési fo-
lyamatban, pl. szóbeli feladatmegoldás, írásbeli feladatmegoldás, cselekvés, vi-
zuális megjelenítés, szóbeli felmérés, írásbeli felmérés, szóbeli felelet, írásbeli 
felelet, szóbeli beszámoló, szóbeli házi feladat, írásbeli házi feladat, dolgozat, 
feladatlap, memoriter mondása. A feladatlapok tartalmazzanak feleletválasztó, 
feleletalkotó és képességjellegű tudást mérő feladatokat egyaránt. 

A tanulók munkájának az értékelése az iskolai minőségbiztosítás alapja is 
egyben, a pedagógus önszabályozásának az eszköze. 

A tanterv alkalmazásához szükséges speciális képesítési követelmé-
nyek 
és tárgyi feltételek 

 

A tankönyvek kiválasztásának elvei 

A magyar nyelv és irodalom tantárgy taneszközeinek kiválasztása mind pe-
dagógiai, mind szakmai-tartalmi, mind formai kritériumok figyelembevételével 
történt. Ezért minden évfolyamon a Nemzeti Tankönyvkiadó tankönyvei mellett 
döntöttünk. 

A tartalmi kritériumok között fontosnak tartottuk, hogy a tankönyvek szak-
mailag hiteles tananyagot közvetítsenek. Építsenek – az életkori sajátosságok, 
valamint a tantervi célok és fejlesztési követelmények maximális figyelembevé-
tele mellett – az olvasáskutatás, az irodalomtudomány, a nyelvtudomány, az 
anyanyelv- és irodalompedagógia, az általános pedagógia, a didaktika és a pszi-
chológia, ezen belül a fejlődéslélektan legújabb eredményeire. Jellemezze a 
tankönyveket a szakmai, didaktikai kimunkáltság; a megfelelő terjedelem; ta-
nulhatók és taníthatók legyenek. A tananyag feldolgozását illetően elsősorban 
az induktív, a heurisztikus és a kooperatív tanulásra épülő módszereket része-
sítsék előnyben. 

Az irodalomkönyveket gazdagság és változatosság jellemezze a szövegek 
forrását, típusait és műfaját tekintve. Az olvasmányok témái kapcsolódjanak a 
gyerekek mindennapi életéhez, ugyanakkor adjanak betekintést – a gyerekek 
érdeklődési körének és életkori sajátosságainak megfelelően – a természettel, a 
társadalmi élettel, a művészetekkel kapcsolatos ismeretkörökbe, segítsék a ta-
nulókat eligazodni szűkebb és tágabb környezetükben és saját belső világuk-
ban. Tegyék lehetővé a gyerekek kognitív és emocionális szükségleteinek ki-
elégítését, a változatos nevelő hatások érvényesítését. A szövegek kínáljanak 
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lehetőséget a nemzeti hagyományok közvetítésére és más kultúrák megismeré-
sére is. Az igényes szövegválasztás, szöveggondozás sikerrel járulhat hozzá az 
olvasás megszerettetéséhez, az olvasóvá neveléshez. Az irodalmi tankönyv le-
gyen tekintettel a befogadási mechanizmus sajátosságaira. Legyen képes össze-
kapcsolni az olvasott műveket a gyerekek eleven világával, akik így képesek 
„bekapcsolni” jelértelmező tevékenységüket. Vegye figyelembe a fiúk-lányok 
egyéni érdeklődését is, és a „fiction” iránt közömbös gyerekek számára kis 
arányban „non-fiction” szövegeket is adjon. Ez tág teret engedjen a diák egyéni 
ízlésének, a differenciálásnak, a „kötelezően választható” instrukciónak, és bő 
műlistáival, könyvajánlásaival olvasmányhalmazok koncentrikusan bővülő kö-
rét kínálja fel a tanulóknak. 

A tanulók munkáltatását biztosító taneszközök sok és sokféle feladatot tar-
talmazzanak. Legyenek bennük véleménynyilvánításra ösztönző gyakorlatok, 
ezek legyenek alkalmasak az önismeret, az empátia fejlesztésére is. A gyakorla-
tok mennyisége és nehézségi foka nyújtson lehetőséget a személyre szabott jár-
tasság-, képesség- és készségfejlesztésre, a felzárkóztatásra, a tehetséggondo-
zásra. 

A tankönyvek folyamatos lehetőséget kínáljanak beszédművelésre, a szóbeli 
és írásbeli kommunikációs készség, az önálló ismeretszerzés fejlesztésére. A 
fogalmazástanítás terjedjen ki mind a kreatív írás, mind a műfaji követelmé-
nyeknek megfelelő fogalmazás fejlesztésére.  

A tankönyvek szemléltető szövegei, utasításszövegei nyelvileg, helyesírási 
szempontból kifogástalanok legyenek, ugyanakkor nyelvezetük ne legyen bo-
nyolult vagy nehezen érthető a gyerekek számára. 

A tankönyvek megjelenésükkel is motiválják a gyermekeket olvasásra, az 
anyanyelvvel való foglalkozásra. Ízléses, a szövegekhez szervesen tartozó il-
lusztrációkat tartalmazzanak. A tankönyvekben és munkafüzetekben levő tan-
anyag, illetve a gyakorlatok jól tagoltak, áttekinthetők legyenek. A taneszközök 
legyenek alkalmasak a mindennapi munkára. A tankönyveket elfogadható, reá-
lis áron kínálják. Legyen a taneszköz modern és újszerű. Vegye figyelembe a 
könyvkínálat változásait, adjon alkalmat rá, sőt tegye megkerülhetetlenné a 
kulcskompetenciák és más képességek fejlesztését. Legyen életszerű, a gyere-
kekhez közelálló, esztétikailag is megnyerő. 

A tankönyveken kívül a magyar nyelvi és irodalmi program megvalósítását 
egyéb segédeszközök, így pl. tanári kézikönyvek, felmérőlapok, feladatgyűjte-
mények is segítsék. A program tanítására, a tankönyvhasználatra – fővárosi és 
vidéki helyszínnel – tanító-továbbképző tanfolyamok kínáljanak felkészítést a 
pedagógusoknak. 

Az anyanyelvi és irodalmi tankönyv több iskolatípusban is használható le-
gyen, így az általános iskola 5–8. évfolyama mellett a hat- és a nyolcosztályos 
gimnáziumok azonos évfolyamain is. 
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Tantárgyi tantervek 
 
A tantervben ezekre a következő betűjelzésekkel hívjuk fel a figyelmet: 
o kiemelt fejlesztési feladatok: 
 énkép és önismeret ÉN) 
 hon- és népismeret H) 
 európai azonosságtudat – egyete-

mes kultúra E) 
 környezeti nevelés K) 
 információs és kommunikációs 

kultúra I) 
 testi és lelki egészség TE) 
 tanulás T) 
 felkészülés a felnőtt lét szerepeire F) 

o kulcskompetenciák: 
 kommunikációs k) 
 narratív n) 
 döntési d) 
 szabálykövető szk) 
 lényegkiemelő lk) 
 életvezetési é) 
 együttműködési egy) 
 problémamegoldó p) 
 kritikai kr) 
 komplex információk kezelésével 

kapcsolatos képességek i) 

 

Tantárgyi tantervek 

Magyar nyelv 5. évfolyam 

Célok és feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Az egyszerű, érthető, hatékony közlések megfogalmazása a különféle kom-

munikációs helyzetekben (pl. a társalgás, a kérés, a tudakozódás, a felelet, a be-
számoló műfajában). A kommunikáció céljának felismerése, a kommunikációs 
szándéknak és a kommunikációs körülményeknek megfelelő, változatos, külön-
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féle mondatokkal kifejezett rövid üzenet megfogalmazása. Mások üzenetének 
rövid szóbeli összefoglalása.  

Mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd, megfelelő ar-
tikuláció, beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés és szü-
nettartás alkalmazása. A testbeszéd és a mondandó kifejező összehangolása.  

Rövid terjedelmű memoriterszövegek (versek, rövid prózarészletek) kifejező 
elmondása. 

Olvasás, írott szöveg megértése 
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás.  
Tájékozódás a tankönyvi szövegben: a tagolás, a betűtípusok, a betűmére-

tek, a szöveg képének megfelelő értelmezése.  
Rövidebb terjedelmű (min. 200 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és 

dokumentumszövegek önálló feldolgozása vázlatírással, lényegkiemeléssel, 
összefoglalással. Vélemény szóbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kap-
csolatban. Információ-visszakeresés a szövegből kérdések, feladatok alapján. 

Írásbeli szövegek megértése és alkotása  
Rövidebb szövegek alkotása különböző szövegtípusokban és műfajokban 

(pl. rövid leírás, kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés, magánlevél) szemé-
lyes és olvasmányélmények, filmélmények alapján. Kreativitás és a műfaji sajá-
tosságok figyelembevételének harmóniája a fogalmazásokban. 

Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazá-
sokban. Az önkifejezés képessége a szabad fogalmazásban és a szöveggyakor-
latokban (szövegek átírása, olvasott művekhez különböző befejezések készíté-
se, a történet folytatása, rímes játékok stb.). Gondolatok, vélemények, érzelmek, 
képzetek kifejezése különböző nézőpontokból rövidebb fogalmazások formájá-
ban. Az anyaggyűjtés és elrendezés alapjainak megismerése, anyaggyűjtés 
gyermekek számára készült lexikonokból, kézikönyvekből tanári irányítással, 
csoportosan és önállóan. 

Íráskép és helyesírás 
Az írástechnika továbbfejlesztése: a tanulási igényeknek megfelelő és ren-

dezett írásmód gyakorlása. 
A helyesírási alapelvek alkalmazásának felismerése saját és mások munkái-

ban. A helyesírási alapelvek érvényesülésével kapcsolatos törvényszerűségek, 
az elválasztás, a betűrendbe sorolás és a keltezés főbb helyesírásai szabályainak 
alkalmazása. Javítás tanári irányítással és önállóan szótár segítségével. Szótár-
használat tanári segítséggel. 
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A tanulási képesség fejlesztése 
Az önálló könyvkölcsönzés, könyvtárhasználat alapvető lépéseinek kipróbá-

lása. Az önálló ismeretszerzés gyakorlása, pl. könyvek keresése megadott té-
mához egyénileg és csoportosan. Tapasztalatgyűjtés különböző információhor-
dozók (könyv, elektronikus adathordozók stb.) működéséről és használatáról. 
Gyermekeknek szóló ismeretterjesztő művek, lexikonok, szótárak megismerése, 
használata. A könyvtárhasználat óraszámát kibővítettük az informatika tantárgy 
három könyvtárhasználati órájával. 

Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez, 
megfogalmazásához. Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének felismeré-
se pl. a szóbeli felelet és a beszámoló műfajában. 

Ismeretek az anyanyelvről 
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani 

ismeretek elsajátítása. A nyelvi elemek közötti egyszerűbb összefüggések fel-
ismerése, rendszerszerű összefüggések felfedezése a hangok között és a szava-
kat alkotó szóelemek között. Alapszintű felismerések megfogalmazása a ma-
gyar nyelv és a tanult idegen nyelv szóalakjainak összehasonlításakor. 

Jártasság a szavak jelentésviszonyainak a feltérképezésében a korosztály 
szintjén: pl. az egy- és többjelentésű szavak felismerése, rokon értelmű, ellenté-
tes jelentésű szavak gyűjtése. 

A szókincs bővítése az állandósult szókapcsolatokkal, pl. közmondásokkal, 
szólásokkal. Ismerkedés egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek föl-
építésével és használatával. A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kö-
tődő alapvető nyelvhelyességi tudnivalók alkalmazása a beszéd, az írásbeli fo-
galmazás és a helyesírás terén. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesz-
tése 

Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A 
konfliktuskezelés és az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az ismere-
te. Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és az ol-
vasmányok tartalmáról, hatásáról. Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó be-
szélgetésben és vitában. Mások véleményének türelmes meghallgatása, megér-
tése. A vélemények különbözőségének elfogadása, az empátia gyakorlása. Más 
korokban született mindennapi szövegek különbözőségének a tapasztalása. 
Köznyelvi, tájnyelvi és csoportnyelvi mindennapi szövegek szókincsbeli kü-
lönbözőségének megélése. 
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Témakörök 

1. Beszédművelés 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 5 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), TE), k), szk) 
helyesejtés, szövegértés 

Tartalom a) 
b) A helyes beszédlégzés 

A beszélőszervek működése 

c) A hangok helyes ejtése 
d) A beszéd zenei eszközei és alkalmazásuk  

A tartalom kulcs-
elemei 

a beszélőszervek, beszédlégzés, beszédhibák

Tanulói tevékeny-
ségek 

 a kiejtés sza-
bályai, a beszéd zenei eszközei: beszédtempó, hangsúly, 
hangmagasság, hangerő, hanglejtés, szünet 
helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és ösz-
szetett légzőgyakorlatok, szöveges légzőgyakorlatok, a 
magánhangzókkal, a mássalhangzókkal és a hangkapcsola-
tokkal kapcsolatos kiejtési gyakorlatok, időtartam-
gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges kiejtési gyakorlatok, 
mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a 
hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorla-
tok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; be-
szédértés, folyamatos beszéd, nyelvhelyességi gyakorlatok 

Kapcsolódások Ének-zene, Dráma és tánc 

2. Szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 12 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), k), n), lk), egy), p) 
szövegértés, szövegalkotás, nyelvi helyesség 

Tartalom a) A kommunikáció fogalma és tényezői 
b) 
c) A köszönés, a megszólítás, a bemutatás és a bemutatko-

zás 

Az állatok kommunikációjának sajátosságai 

d) Kérés szóban 
e) Az udvarias szóbeli tudakozódás 
f) Elbeszélés, leírás és jellemzés szóban 
g) A felelet 
h) A szóbeli beszámoló fajtái és jellemzői 
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A tartalom kulcs-
elemei 

a kommunikáció fogalma, a kommunikációs folyamat té-
nyezői: adó, vevő, kapcsolat, kód, üzenet; a kérés, tudako-
zódás, a felelet, 

Tanulói tevékeny-
ségek 

a szóbeli beszámoló műfaji jellemzői, az 
állatok közötti kommunikáció 
helyesejtési gyakorlatok; beszédértés; monologikus és 
dialogikus szöveg alkotása szóban szaba-
don/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs körülmé-
nyekhez igazodva; önismereti gyakorlatok; társalgási gya-
korlatok; szerepjátékok; dramatikus játék; szövegmondás; 
vita 

Kapcsolódások Dráma és tánc, Irodalom, Ember a természetben 

3. Írott szöveg megértése és alkotása 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 17 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), E), k), n), szk), lk), p), k) 
szövegértés, szövegalkotás, könyvtárhasználat 

Tartalom a) A kommunikációs folyamat tényezői az írott szövegek-
ben 

b) Kérés írásban 
c) A szövegszerkesztés menete 
d) Az elbeszélés 
e) A leírás 
f) A jellemzés 
g) A magánlevél 
h) 
i) A könyvtári dokumentumtípusok 

Az írásbeli beszámoló 

A tartalom kulcs-
elemei 

tervezett és nem tervezett szöveg, az elbeszélés, leírás, jel-
lemzés, levél, írásbeli beszámoló műfaji jellemzői, a 
könyvtári dokumentumtípusok fajtái 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső 
olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező 
felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatá-
nak magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelen-
tésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése 
a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott 
válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszo-
lás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; 
szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése 
a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szö-
veg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; 
szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos 
állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kivá-
lasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyil-
vánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvá-
nítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szö-
veghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés 
cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés meg-
adott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő 
gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mon-
datalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágya-
zás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást 
előkészítő vázlat készítése kulcsszavak-
ból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; 
szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szö-
vegtagolás; szövegalkotás megadott váz-
lat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; címadás; szövegja-
vítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos írás, 
funkcionális írás 

Kapcsolódások Irodalom, Ember és társadalom, Informatika, Vizuális kul-
túra 

4. Íráskép és helyesírás 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 18 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

E), I), T), k), d), szk), p) 
szövegértés, helyesírás, szótárhasználat 
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Tartalom a) 
b) 

Az írás története 

c) A helyesírási segédkönyvek és használatuk 
A helyesírás szerepe 

d) A magyar ábécé és a betűrend 
e) Az elválasztás 
f) 
g) A helyesírási alapelvek  

A keltezés formái és helyesírása 

A tartalom kulcs-
elemei 

képírás, fogalomírás, ékírás, szóírás, a magyar helyesírás 
jellemzői

Tanulói tevékeny-
ségek 

; ábécé, helyesírási szabály, helyesírási alapelv, a 
kiejtés elve, a szóelemzés elve, a hagyomány elve, az egy-
szerűsítés elve, az elválasztás szabályai, a keltezés 
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsola-
tos gyakorlatok, ábécéhasználat; írott szöveg megértése; 
másolás; a tanult helyesírási jelenségek felismerése és 
megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; 
szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a he-
lyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtő-
munka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; tollbamon-
dás; helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek 
használata 

Kapcsolódások Informatika, Irodalom, Ember és társadalom 

5. A tanulási képesség fejlesztése 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve 6 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), E), k), szk), lk), p), k) 
szövegértés, könyvtárhasználat, folyamatos beszéd, véle-
ménynyilvánítás 

Tartalom a) Az anyaggyűjtés módjai 
b) Vázlatírás 
c) A könyvtári dokumentumtípusok és használatuk 
d) A segédkönyvek típusai
e) A fontosabb egynyelvű szótárak 

 és használatuk szabályai 
jellemzői

f) A felelet fölépítése és előadásmódja 

 és használa-
tuk 

A tartalom kulcs-
elemei 

egynyelvű szótár, többnyelvű szótár, segédkönyv, könyvtá-
ri kölcsönzés, katalógus, felelet 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyag-
gyűjtés az interneten, a televízióban és a rádióban; szótár-
használat; írott szöveg megértése; szövegelemzés; szöveg-
alkotás; szerepjáték; néma olvasás; szómagyarázat; szö-
vegtömörítés; kulcsszók keresése; tételmondatok keresése; 
vázlatírás kulcsszókból, tételmondatokból és kérdésekből; 
fürtábra készítése; széljegyzetek készítése; válaszadás szö-
vegfeldolgozó kérdésekre; szövegkiegészítés; vélemény-
nyilvánítás a szöveg alapján 

Kapcsolódások Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a ter-
mészetben, Földünk-környezetünk  

6. Ismeretek az anyanyelvről 
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint 34.5 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

H), I), T), k), szk), lk), p), i) 
helyesejtés, nyelvi elemző készség, helyesírás, szövegalko-
tás, szókincsbővítés, könyvtárhasználat 

Tartalom a) Az anyanyelv szerepe 
b) 
c) A nyelvi rendszer fölépülése 

A beszéd és a nyelv 

d) A magánhangzók és a mássalhangzók képzése, jellem-
zői 

e) A magánhangzók és a mássalhangzók kapcsolódásának 
a törvényei 

f) 
g) 

A hangszimbolika 

h) A toldalékok 
A szóelemek és kapcsolódásuk törvényszerűségei 

i) A magyar nyelv és a tanult idegen nyelv szóalakjainak 
összehasonlítása. 

j) Az egyszerű és az összetett szavak 
k) Az állandósult szókapcsolatok 
l) A hangalak és a jelentés kapcsolata: a hangutánzó, a 

hangulatfestő, az egy- és többjelentésű, a rokon értel-
mű, az ellentétes jelentésű, az azonos alakú és a hasonló 
alakú szavak

A tartalom kulcs-
elemei 

. 
rövid és hosszú, magas és mély magánhangzók, rövid és 
hosszú, zöngés és zöngétlen mássalhangzók, hangrend, ha-
sonulás, összeolvadás, rövidülés, szótő, tőszó, toldalék, 
képző, jel, rag, összetett szó, előtag, utótag, hangutánzó 
szó, a hangulatfestő szó, egy- és többjelentésű szó, a rokon 
értelmű szó, ellentétes jelentésű szó, azonos alakú szó, 
hasonló alakú szó, közmondás, szólás, szállóige  
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Tanulói tevékeny-
ségek 

szóalak elemzése, hangok és szóelemek felismerése; a 
hangok és a toldaléktípusok szerepének megfigyelése; a 
szóalakváltozatok kommunikációs szerepének megfigyelé-
se; a grammatikai formák használatának elemzése; a han-
gok és a szóelemek csoportosítása; grammatikai formák 
gyűjtése cím/téma/kép alapján; szöveg, mondat, szó, szó-
elem kiegészítése; grammatikai forma helyettesítése más 
grammatikai formával; szöveg, mondat, szó, szóelem át-
alakítása; szöveg, mondat, szó, szóelem bővítése; mondat, 
szó, szóelem alkotása; helyesírási gyakorlatok a szóele-
mekkel és a hangokkal/betűkkel kapcsolatban; nyelvhe-
lyességi gyakorlatok; idegen nyelvi hangok és szóalakok 
összehasonlítása magyar hangokkal és szóalakokkal; jelen-
tésmegadás saját tudás alapján és szótárhasználattal; a fo-
galom és jelölői viszonyának összehasonlítása a magyar és 
az idegen nyelvekben; a hangalak és a jelentés összefüggé-
sének feltárása a szövegkörnyezet alapján; mondat, szó-
szerkezet, szó, szólás, közmondás értelmezése szövegben; 
rokon értelmű és ellentétes jelentésű szóelemek, szavak, 
mondatok gyűjtése; állandósult szókapcsolatok gyűjtése és 
értelmezése; hangutánzó, hangulatfestő szavak gyűjtése és 
felhasználása szövegalkotáskor; diáknyelvi, szaknyelvi 
szövegek értelmezése; diáknyelvi szavak gyűjtése; többje-
lentésű szavak jelentéseinek és a jelentések összefüggésé-
nek a feltárása; mondat kiegészítése meghatározott jelenté-
sű és stílusértékű szavakkal; szó, mondat szövegbe építése 
és a jelentések értelmezése; beszélt és írott szövegben imp-
licit jelentések feltárása, szöveg átalakítása, jelentések ösz-
szehasonlítása; szöveg kiegészítése meghatározott jelenté-
sű szavakkal, szókapcsolatokkal; szöveg alkotása meghatá-
rozott jelentésű szavakkal; írott szöveg megértése, beszéd-
értés, helyesejtési gyakorlatok, kommunikációs helyzet-
gyakorlatok, folyamatos beszéd, szótárhasználat 

Kapcsolódások Irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc 

Az ismétlő-, az összefoglaló-, az ellenőrző- és a rendszerező órák 
száma beépült a témakörök óraszámába az 5. évfolyamon. 

 
Heti óraszám: 3.5 óra 
Évi óraszám: 92.5 óra 
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A továbbhaladás feltételei 
A tanuló igazodjon el a mindennapi kommunikációs helyzetekben. Megfele-

lően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás udvarias formáit. Tö-
rekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövi-
debb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni. Alkalmazza a kérés és a tuda-
kozódás szóbeli formáit a közléshelyzetnek megfelelően.  

Legyen képes egy kb. 200 szavas írott (dokumentumszöveg és ismeretter-
jesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk visszake-
resésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot készíte-
ni. A tanuló ismerje a szövegszerkesztés állomásait. Legyen képes tanári segít-
séggel a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önállóan rövid elbeszélést, leírást 
és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvas-
mányok alapján. Tudjon min. 100 szavas magánlevelet megfogalmazni.  

A tanuló ismerje a főbb beszélőszervek működését. Ismerje fel a magán-
hangzókat, a mássalhangzókat. Ismerje a hangok csoportosításának a főbb 
szempontjait (rövid és hosszú, mély és magas magánhangzók, rövid és hosszú, 
zöngés és zöngétlen mássalhangzók). A tanuló ismerje fel egyéni közlésmódjá-
nak a jellemzőit, törekedjen megfelelő hangképzésre és helyes beszédlégzésre.  

Ismerje a betűrendbe sorolásnak, az elválasztásnak és a keltezésnek a fonto-
sabb szabályait. Legyen képes a Magyar helyesírási szótárt tanári segítséggel 
használni. Különböztesse meg a szótőt és a toldalékokat, tudja az összetett sza-
vakat előtagra és utótagra bontani. Legyen képes megnevezni a helyesírási 
alapelveket, ismerje fel saját munkáiban a főbb helyesírási alapelvek alkalma-
zásának az eseteit, törekedjen a tanult helyesírási szabályok alkalmazására.  

A tanuló ismerje fel és nevezze meg a hangutánzó, a hangulatfestő, a többje-
lentésű, a rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavakat a szövegben. Töreked-
jen megfelelő használatukra a fogalmazásokban. Tudja segítséggel használni a 
Magyar szinonimaszótárt vagy a Magyar szókincstárt. 

Tudjon memoriterként min. 10 magyar közmondást és szólást, legyen képes 
értelmezni őket. 

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének 
rövid, kulturált megfogalmazására. Legyen képes 2-3 mondatban a mindennapi 
élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. 

Magyar nyelv 6. évfolyam 

Célok és feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Egyszerű, érthető, pontos, hatékony közlések megfogalmazása a különféle 

kommunikációs helyzetekben (beszélgetés, véleménynyilvánítás, vita stb.). 
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A kommunikáció céljának fölismerése, és annak megfelelő, nyelvileg is vál-
tozatos, igényes üzenet megfogalmazása. 

A témának és a beszédhelyzetnek megfelelő vélemény megfogalmazása és 
megvédése. Mások véleményének figyelmes meghallgatása, a többszereplős 
helyzetek megértése. 

A különféle szóbeli kommunikációs helyzetekben igyekezzen a tanuló a be-
szédhelyzethez, a témához, a hallgatósághoz alkalmazkodva megfogalmazni 
üzenetét. Legyen képes a saját vagy más üzenetének rövid szóbeli összefoglalá-
sára. 

Mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszéd, megfelelő ar-
tikuláció, beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, hanglejtés és szü-
nettartás alkalmazása. A testbeszéd és a mondandó kifejező összehangolása. 
Mások testbeszédének, arcjátékának megfigyelése, értelmezése a kommuniká-
ciós üzenetben. 

Rövid terjedelmű memoriterszövegek (versek, rövid prózarészletek) kifejező 
elmondása. 

Olvasás, írott szöveg megértése 
Megfelelő tempójú hangos, kifejező és értelmező olvasás.  
Tájékozódás a tankönyvi szövegben: a tagolás, a betűtípusok, a betűmére-

tek, a szöveg képének megfelelő értelmezése.  
A szövegben kifejtett információk visszakeresése, értelmezése. 
Rövidebb terjedelmű (min. 200-300 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő 

és dokumentumszövegek önálló feldolgozása vázlatírással, lényegkiemeléssel, 
összefoglalással. Információ-visszakeresés a szövegből kérdések, feladatok 
alapján. Vélemény szóbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcsolatban. 

Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 
Rövidebb szövegek alkotása különböző szövegtípusokban és műfajokban 

(pl. rövid leírás, kisebb elbeszélés, néhány soros jellemzés, magánlevél) szemé-
lyes és olvasmányélmények, filmélmények alapján. Kreativitás és a műfaji sajá-
tosságok figyelembevételének harmóniája a fogalmazásokban. 

Nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek alkalmazása a fogalmazá-
sokban, írásbeli szövegekben. 

Az önkifejezés képessége, kreativitás különböző műfajokban (szövegek át-
írása, olvasott művekhez különböző befejezések készítése, a történet folytatása, 
rímes játékok stb.). Gondolatok, vélemények, érzelmek, képzetek kifejezése kü-
lönböző nézőpontokból rövidebb fogalmazások formájában. 

Az anyaggyűjtés és elrendezés alapjainak megismerése, anyaggyűjtés a 
gyermekek számára készült lexikonokból, kézikönyvekből tanári irányítással, 
csoportosan és önállóan.  
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A tanulási képesség fejlesztése 
Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megtapasztalása, gyakorlása 

(könyvkölcsönzés, a könyvtárhasználat alapjai, a sajtótermékek és szerkezeti 
felépítésük jellemzőinek megismerése). 

Önálló ismeretszerzés megtapasztalása, gyakorlása (pl. könyvek keresése 
megadott témához egyénileg, csoportosan). Tapasztalatgyűjtés különböző in-
formációhordozók (könyvek, újságok, folyóiratok, elektronikus adathordozók 
stb.) működéséről, használatáról. A könyvtárhasználati órák számát kibővítet-
tük az informatika tantárgy könyvtárhasználatának három órájával. 

Vázlat felhasználása különböző témájú, műfajú szövegek megértéséhez, 
megfogalmazásához. 

A jegyzetelés alapvető technikájának megismerése és alkalmazása az anyag-
gyűjtés során. 

Az összefoglalás sajátosságainak és szerepének megtapasztalása, megértése. 

Ismeretek az anyanyelvről 
A mai magyar nyelv árnyalt és igényes használatához szükséges nyelvtani 

ismeretek elsajátítása. A nyelvi egységek közötti egyszerűbb összefüggések fel-
ismerése (rendszerszerű összefüggések felfedezése a szavak között, a szavakat 
alkotó szóelemek között). 

Ismerkedés az egynyelvű szótárak, diákoknak szánt kézikönyvek használa-
tával. 

A diákok írásbeli és szóbeli szövegalkotásához kötődő alapvető nyelvhe-
lyességi tudnivalók megbeszélése és alkalmazása a beszéd és a helyesírás terén. 
A helyesírás további alapvető szabályainak a megismerése és alkalmazása (tu-
lajdonnevek helyesírás stb.). A megismert helyesírási kézikönyvek megfelelő 
alkalmazása a szövegalkotáskor. Javítás önállóan és tanári segítséggel. 

Annak felismerése, hogy a magyar nyelv ismerete miben segíti, miben nehe-
zíti az idegen nyelv elsajátítását. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesz-
tése 

Az önálló gondolkodási képesség fejlesztése, törekvés a kulturált önkifeje-
zésre. A konfliktuskezelés és az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az 
ismerete. Rövid, néhány mondatos vélemény megfogalmazása az élmények és 
az olvasmányok tartalmáról, hatásáról. Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó 
beszélgetésben. Mások véleményének türelmes meghallgatása, megértése, a sa-
ját álláspont kialakítása és megfogalmazása. A vélemények különbözőségének 
elfogadása, az empátia gyakorlása. 
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Témakörök 

1. Beszédművelés 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 7 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), TE), k), n), szk) 
helyesejtés, szövegértés 

Tartalom a) A helyes beszéd tényezői (beszédtempó, hangmagasság, 
hangerő és hanglejtés) 

b) A közléshelyzetnek megfelelő hangerő, kiejtés haszná-
lata 

c) 
A tartalom kulcs-
elemei 

A hangjelek a kommunikációban 
a beszélőszervek, a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszkö-
zei: beszédtempó, hangsúly, hangmagasság, hangerő, 
hanglejtés, szünet 

Tanulói tevékeny-
ségek 

helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és ösz-
szetett légzőgyakorlatok, szöveges légzőgyakorlatok, a 
magánhangzókkal, a mássalhangzókkal és a hangkapcsola-
tokkal kapcsolatos kiejtési gyakorlatok, időtartam-
gyakorlatok, nyelvtörők, szöveges kiejtési gyakorlatok, 
mondat- és szövegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a 
hangszín, a hangmagasság változtatása, hangsúlygyakorla-
tok, ritmusgyakorlatok); hangos olvasás; felolvasás; be-
szédértés, folyamatos beszéd, nyelvhelyességi gyakorlatok 

Kapcsolódások Ének-zene, Dráma és tánc, Mozgóképkultúra és médiais-
meret 

2. A szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 6 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), k), n), lk), egy), p), d) 
szövegértés, szövegalkotás, érvelés, folyamatos beszéd 

Tartalom a) Kommunikációs helyzetgyakorlatok 
b) A nem nyelvi jelek és szerepük a kommunikációban 
c) A véleménynyilvánítás és a meggyőzés formái 
d) A szófajok szerepe a kommunikációban 

A tartalom kulcs-
elemei 

a nem nyelvi jelek típusai: a hangjelek, a tekintet, az arcjá-
ték, a taglejtések, a testtartás, a térköz, az öltözködés, az 
idő. A nem nyelvi jelek szerepe a szóbeli és írásbeli kom-
munikációban 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

helyesejtési gyakorlatok; beszédértés; monologikus és 
dialogikus szöveg alkotása szóban szaba-
don/cím/téma/műfaj alapján a kommunikációs körülmé-
nyekhez igazodva; önismereti gyakorlatok; társalgási gya-
korlatok; kommunikációs szituációs (tranzakciós és inter-
akciós) gyakorlatok, dramatikus játék; szövegmondás; vita, 
érvelés  

Kapcsolódások Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgó-
képkultúra és médiaismeret, Földünk–környezetünk 

3. Az írott szöveg megértése és alkotása 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 14 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), k), n), szk), lk), p) 
szövegértés, szövegalkotás, könyvtárhasználat 

Tartalom a) A jegyzetelés egyszerűbb formái 
b) Az ismeretterjesztő szövegek 
c) A nem nyelvi jelek az írott szövegekben 
d) A címadás 
e) A szófajok szerepe a szövegben 
f) A sajtótermékek 
g) véleménynyílvánítás 

A tartalom kulcs-
elemei 

a jegyzet, a jegyzetkészítés, kérdésekből álló, kulcsszavas 
és tételmondatos vázlat; a sajtótermék megjelenési formá-
ja: napilap, hetilap, folyóirat; a sajtótermékek szerkezetei 
és tartalmi jellemzői: fejléc, cikk, rovat, tartalomjegyzék; 
az írást kísérő nem nyelvi jelek: papír, betűtípus, sormenet, 
sortávolság, margó, szövegkép, ábra, illusztráció stb.; a 
névmás szövegszervező szerepe 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső 
olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező 
felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatá-
nak magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelen-
tésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése 
a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott 
válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszo-
lás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; 
szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése 
a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szö-
veg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; 
szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos 
állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kivá-
lasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyil-
vánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvá-
nítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szö-
veghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés 
cím/téma/vázlat/kép alapján; vázlatkészítés kulcsszavak-
kal, tételmondatokkal; hiányos vázlat kiegészítése, vázlat-
pontok sorba rendezése; szó- és kifejezésgyűjtés megadott 
témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő gyakor-
latok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mondatalkotás 
szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágyazás, kiegé-
szítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást előkészítő 
vázlat készítése kulcsszavak-
ból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; 
szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szö-
vegtagolás; szövegalkotás megadott váz-
lat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; szöveghez illusztrá-
ció készítése, választása, szöveg képének értékelése, for-
mázása, címadás; szövegjavítás; önkifejező, kreatív fogal-
mazás, párhuzamos írás, funkcionális írás, könyvtárhaszná-
lati gyakorlatok, folyóirat-ismertetés, -elemzés 

Kapcsolódások Irodalom, Ember és társadalom, Informatika, Vizuális kul-
túra 

4. A tanulási képesség fejlesztése 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 8 teljes óra 
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Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), E), szk), lk), p), k) 
könyvtárhasználat, szövegértés, érvelés 

Tartalom a) Az anyaggyűjtés forrásai: a sajtótermékek 
b) 
c) A véleménynyilvánítás 

A jegyzetelés egyszerűbb formái 

A tartalom kulcs-
elemei 

egynyelvű szótár, többnyelvű szótár, segédkönyv 

Tanulói tevékeny-
ségek 

könyvtárhasználat; anyaggyűjtés különféle sajtótermékek-
ből. A jegyzet, jegyzetkészítés

Kapcsolódások 

; kulcsszók keresése; tétel-
mondatok keresése; kulcsszavas, tételmondatos és kérdé-
sekből álló vázlat írása. A sajtónyelvi írott szöveg megér-
tése; szövegelemzés; szövegalkotás; szerepjáték; néma ol-
vasás; szómagyarázat; szövegtömörítés, fürtábra készítése; 
válaszadás szövegfeldolgozó kérdésekre; 
szövegkiegészítés; véleménynyilvánítás egy szöveg alap-
ján, látott, átélt vagy hallott eseményről; véleménynyilvá-
nítás különféle nézőpontok alapján  
Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a ter-
mészetben, Földünk-környezetünk  

5. Ismeretek az anyanyelvről 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 39 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), szk), lk), k), p), i) 
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, helyesírás, szö-
vegértés, szövegalkotás 

Tartalom a) 
b) 

A szófaj fogalma 

c) Az alapszófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, hatá-
rozószó, névmások, igenevek)  

A szófajfelosztás szempontjai 

d) A viszonyszók (névelő, névutó, igekötő, kötőszó, se-
gédige, szóértékű módosítószó)  

e) A mondatszók (mondatértékű módosítószók, 
indulatszók

f) A szófajok használatának nyelvhelyességi tudnivalói 
) 

g) A szóképzés 
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A tartalom kulcs-
elemei 

szófaj, többszófajúság, a szófaj szerepe a szövegalkotás-
ban; az alapszófaj, viszonyszó, mondatszó fogalma; az 
igék fajtái, alakjai; a főnevek fajtái: köznév, tulajdonnév; a 
főnevek alakja; névtani ismeretek, a melléknév alakja; a 
számnév fajtái (határozott, határozatlan, tört-, sor- és tő-
számnév) és alakjai; a határozószó jelentése; a névmások 
fajtái (személyes, birtokos, visszaható, kölcsönös, mutató, 
kérdő, vonatkozó, általános, határozatlan) helyettesítő és 
utaló szerepük a szövegben; az igenevek fajtái (főnévi, 
melléknévi, határozói igenév) és alaki viselkedésük; a vi-
szonyszók fajtái (névelő, névutó, segédige, igekötő, 
kötőszó, szóértékű módosítószó) és jellemezőik; a 

Tanulói tevékeny-
ségek 

mondatszók típusai: indulatszók, mondatértékű módosító-
szók; a szóképzés: az igeképzők, főnévképzők, a mellék-
névképzők, a számnévképzők, az igenévképzők 
szófajok gyűjtése cím/téma/kép alapján; szófajok felisme-
rése, gyűjtése adott szövegből; szöveg, mondat, szó, szó-
elem kiegészítése, átalakítása, bővítése; alkotása; helyes-
írási, nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal kapcsolat-
ban; a fogalom és jelölői viszonyának összehasonlítása a 
magyar és az idegen nyelvekben; mondat kiegészítése 
meghatározott szófajú és stílusértékű szavakkal; szöveg át-
alakítása, kiegészítése meghatározott szófajú szavakkal; 
szóalkotás meghatározott képzők segítségével; szófaji át-
alakítás szóképzéssel; szöveg alkotása meghatározott szó-
fajú szavakkal; írott szöveg megértése, beszédértés, 
helyesejtési gyakorlatok, kommunikációs helyzetgyakorla-
tok, folyamatos beszéd, a jelen, a kortársak, a lakóhely, az 
iskola, a család és az egyén nyelvhasználatának elemzése, 
értékelése; nyelvvédő tevékenység az iskolában és a lakó-
helyen; a nyelvművelő kézikönyvek megismerése, önálló 
használatuk; nyelvhelyességi gyakorlatok a szófajokkal 
kapcsolatban; a nyelvműveléssel kapcsolatos újságok, cik-
kek, televíziós és rádiós műsorok figyelemmel követése 
médiafigyelők segítségével; nyelvművelő műsorok készí-
tése az iskolarádió és a helyi televízió számára 

Kapcsolódások Irodalom, Ének-zene, Dráma és tánc 
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6. Íráskép, helyesírás 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 18.5 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), d), szk), p), k), lk) 
helyesírás, nyelvi helyesség 

Tartalom a) Az alapszófajok helyesírása 
b) A viszonyszók helyesírása 
c) 

A tartalom kulcs-
elemei 

A mondatszók helyesírása 
az ige, a főnév, a melléknév, a számnév, a határozószó, az 
igenevek, a viszonyszók és a mondatszók helyesírása

Tanulói tevékeny-
ségek 

; az 
alapvető egyelemű és a többelemű tulajdonnevek helyes-
írása; a nem nyelvi jelek az írásban: a javítás, áthúzás, be-
tűnagyság, betűforma stb., rendezett íráskép 
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsola-
tos gyakorlatok, írott szöveg megértése; másolás; válogató 
másolás, tollbamondás, emlékezetből való írás; a tanult he-
lyesírási jelenségek felismerése és megnevezése; helyesírá-
si elemzés; betű-, betűkapcsolat-, szó- és 
mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a helyes for-
ma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtőmunka; 
csoportosítás; hibakeresés és -javítás; tollbamondás; he-
lyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata 

Kapcsolódások Informatika, Irodalom, Ember és társadalom, Ember a ter-
mészetben  

 

Az ismétlő-, az összefoglaló-, az ellenőrző- és rendszerező órák 
számát beépítettük a témakörök óraszámába a 6. évfolyamon. 

Heti óraszám: 3.5 óra 
Évi óraszám: 92.5 óra 

 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás 
udvarias formáit, figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem 
nyelvi jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes 
mások rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni.  

Legyen képes egy kb. 200-250 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 
ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szövegből információk 
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visszakeresésére. Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan vázlatot 
készíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját véle-
ményét szóban megfogalmazni.  

Tudjon a különféle írott információhordozókból az anyaggyűjtés során taná-
ri segítséggel jegyzetet készíteni. 

Legyen képes tanári irányítással a szövegalkotáshoz anyagot gyűjteni, önál-
lóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzele-
te, valamint filmek és olvasmányok alapján.  

Ismerje föl és tudja megnevezni a legáltalánosabb sajtótermékeket (napi-, 
hetilap, folyóirat). 

A tanuló ismerje a főbb szófajok (ige, főnév, melléknév, számnév, határozó-
szó, igenevek, névmások, névelő, névutó, kötőszó, igekötő, kötőszó) általános 
jellemzőit, alaki sajátosságait. Ismerje fel őket az írott szövegekben, és tudja 
megnevezni őket. Ismerje és tudja alkalmazni mindennapi írásbeli alkotásaiban 
az ige, a főnevek (különös tekintettel a tulajdonnevek), a számnevek és mellék-
nevek legáltalánosabb helyesírási szabályait és nyelvhelyességi tudnivalóit. 

Ismerje a szóképzés fogalmát, és tudjon néhány képzőt megnevezni és föl-
ismerni. 

A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének 
rövid, kulturált megfogalmazására, álláspontjának megvédésre. Legyen képes 
2-3 mondatban a mindennapi élményeiről és olvasmányai hatásáról beszélni. 

Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, 
megfelelő artikulációra. 
 

Magyar nyelv 7. évfolyam 

Célok és feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez a különféle konkrét 

beszédhelyzetekben. Együttműködés a beszédpartnerrel, törekvés a vele történő 
empatikus viszony kialakítására. 

Mások véleményének meghallgatása, megértése és annak tömör reproduká-
lása a többszereplős helyzetekben. 

Az érvelés folyamatának és technikájának elsajátítása: az érvek felkutatása, 
a vélemény, az állásfoglalás kialakítása, kulturált közlése.  

A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek 
alkalmazása (helyes hangképzés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök meg-
felelő használata). Az egyéni beszédsajátosságok megfigyelése, törekvés a hi-
bák segítséggel történő javítására. 
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A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus ismert jeleinek megfigyelése a 
kommunikációban, törekvés ezek megfelelő, szükség szerinti tudatos alkalma-
zására.  

A memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjele-
nítéssel. Különféle dramatikus formák kipróbálása (pl. helyzetgyakorlat, imp-
rovizáció, versmondás, diákszínpadi előadás). 

Olvasás, írott szöveg megértése 
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás. Ismert tartalmú szövegek biz-

tonságos, kifejező és értelmező fölolvasása.  
A szövegben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése, megértése. Néhány 

szövegértési technika megismerése.  
A szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése, alkalmazásuk a szö-

vegalkotásokban,  
Közepes terjedelmű (min. 200-300 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és 

dokumentumszövegek önálló olvasása, feldolgozása a megadott szempontok 
alapján.  

A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek közötti különbség megfigye-
lése, megfogalmazása. 

Vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kapcso-
latban. Információ-visszakeresés a szövegből kérdések, feladatok alapján. 

Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 
Olvasható, esztétikus íráskép. Törekvés a helyes írásmódra, a megfelelő 

szóhasználatra. 
Szövegalkotási képesség fejlesztése különböző szövegtípusokban és műfaj-

okban (a leírás, a különböző nézőpontú elbeszélés és jellemzés gyakorlása, vé-
lemény készítése, köszöntés írásban, alkalmi beszéd stb.). 

A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek és a nyelvi elemek kü-
lönböző stílusértékéről tapasztaltak tudatos alkalmazása a fogalmazásokban, 
kreatív szövegalkotásban. 

Az önkifejezés képességének és a kreativitásnak a különböző műfajokban 
(érvelés, köszöntés, hozzászólás stb.) történő bemutatása. Gondolatok, érzel-
mek, képzetek kifejezése más-más nézőpontból. 

Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése és írásba foglalá-
sa tanári irányítással, csoportosan. 

A tanulási képesség fejlesztése 
Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek 

megismerése, gyakorlása (segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, le-
xikonok használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése 
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egynyelvű szótárakban, a tanult anyag bővítése különböző információhordo-
zókból). 

Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókról tanári segít-
séggel, csoportosan. A gyűjtött, ismeretek elrendezése, a kitűzött célnak megfe-
lelő felhasználása. A könyvtárhasználat óraszámát kibővítettük az informatika 
tantárgy könyvtárhasználatának négy órájával. 

Az információ kritikus befogadásának megalapozása (pl. azonos témáról kü-
lönböző forrásból származó rövidebb információk összevetése tanári irányítás-
sal). 

Jegyzetkészítés tanári irányítással. A tömörítés, a lényegkiemelés gyakorlá-
sa. 

Önálló vázlatkészítés a gyűjtött rövidebb szövegek alapján. 
Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában, a források megjelölé-

sében. 

Ismeretek az anyanyelvről 
A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése 

(pl. az azonos szófajba tartozó szavak jellemzői, ezek összefüggése a szavak 
mondatbeli viselkedésével; azonos jelentésviszonyokat kifejező, de eltérő szer-
kezetű mondatok megfigyelése; szerkezetek átalakítása). A nyelvi egységek 
szövegbeli (kommunikációbeli) szerepének a megfigyelése. 

A szavak jelentésére vonatkozó kreatív gyakorlatok, a szónál kisebb és na-
gyobb nyelvi egységek jelentésének, valamint a nyelvi szerkezetből, formából 
fakadó jelentésnek a megismerése. A szóalkotásmódok fajtáinak megismerése. 
A szóösszetételek sajátosságai és szerepük a kommunikációban. 

Gyakorlottság és szándékosság a kommunikációt befolyásoló tényezőkhöz 
való alkalmazkodásban. Alapvető tájékozottság a mindennapi kommunikációs 
és az irodalmi stílusjelenségek körében. Az egyszerű mondat szerepe és hatása 
a kommunikációban. 

A helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának a felismerése, az 
ismeretek bővítése. A szóösszetételek legáltalánosabb szabályainak megismeré-
se, gyakorlása és alkalmazása. A helyesírási kézikönyvek használatának gya-
korlása. Javítás tanári irányítással és önállóan. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesz-
tése 

Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A 
véleménynyilvánítás udvarias és tapintatos formáinak alkalmazása. Aktív rész-
vétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Mások véleményének 
türelmes meghallgatása, megértése. A vélemények különbözőségének elfogadá-
sa, az empátia gyakorlása. 
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Témakörök, tartalmak 

1. Beszédművelés 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 4 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), TE), k), szk), 
helyesejtés, hangos olvasás, folyamatos beszéd 

Tartalom a) A hangsúly fajtái, szerepe a kommunikációban 
b) A hanglejtés 
c) A beszédszünet  
d) A beszédtempó 
e) A hangerő szerepe  
f) A kifejező előadás 

A tartalom kulcs-
elemei 

a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei: beszédtempó, 
hangsúly (szóhangsúly, szakaszhangsúly, 
mondathangsúly

Tanulói tevékeny-
ségek 

), beszédszünet, beszédtempó, hangerő, 
hanglejtés, kiselőadás 
helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és ösz-
szetett légzőgyakorlatok, hangsúly- és hangerőgyakorla-
tok; szöveges légzőgyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, 
nyelvtörők, szöveges kiejtési gyakorlatok, mondat- és szö-
vegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hang-
magasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgya-
korlatok); hangos olvasás; felolvasás; szabad előadás; be-
szédértés, folyamatos beszéd, nyelvhelyességi gyakorlatok 

Kapcsolódások Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra 

2. A szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 3 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), k), n), lk), egy), p) 
szövegértés, szövegalkotás, folyamatos beszéd, nyelvi he-
lyesség 

Tartalom a) A kiselőadás  
b) A hozzászólás és a felszólalás  
c) A köszöntés és köszönetnyilvánítás szóban 
d) A rövid alkalmi beszéd felépítése (pl. születésnapi, 

névnapi köszöntő, gratuláció) 
A tartalom kulcs-
elemei 

kiselőadás, anyaggyűjtés, elővázlat, vázlat, az előadás föl-
építése (bevezetés, tárgyalás, befejezés), a szöveg kidolgo-
zása, fölkészülés a kiselőadásra; köszöntés, köszönetnyil-
vánítás; az alkalmi beszéd felépítése 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása 
szóban, írásban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kom-
munikációs körülményekhez igazodva; kiselőadás-vázlat 
írása kiegészítéssel, sorba rendezéssel, önállóan; kiselő-
adás tartása vázlat segítségével; társalgási gyakorlatok; 
szerepjátékok; dramatikus játék; szövegmondás; hozzászó-
lás, felszólalás írása, előadása, véleményalkotás adott té-
máról 

Kapcsolódások Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgó-
képkultúra és médiaismeret 

3. Az írott szöveg megértése és alkotása 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 3 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), E), n), szk), lk), p), k) 
szövegértés, szövegalkotás, érvelés, nyelvi helyesség 

Tartalom a) A hozzászólás írásban 
b) A köszöntés és köszönetnyilvánítás írásban 

A tartalom kulcs-
elemei 

tervezett szöveg, az írásbeli hozzászólás, köszöntés, kö-
szönet írásban, alkalmi beszéd fogalma, jellemzői, a be-
széd fölépítése  
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Tanulói tevékeny-
ségek 

néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső 
olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező 
felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatá-
nak magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelen-
tésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése 
a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott 
válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszo-
lás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; 
szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése 
a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szö-
veg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; 
szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos 
állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kivá-
lasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyil-
vánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvá-
nítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szö-
veghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés 
cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés meg-
adott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő 
gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mon-
datalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágya-
zás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást 
előkészítő vázlat készítése kulcsszavak-
ból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; 
szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szö-
vegtagolás; szövegalkotás megadott váz-
lat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; címadás; szövegja-
vítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos írás, 
funkcionális írás 

Kapcsolódások Irodalom, Ember és társadalom 

4. A tanulási képesség fejlesztése 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve 5 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), E), szk), lk), p), k) 
szövegértés, könyvtárhasználat, önálló ismeretszerzés 

Tartalom a) Az anyaggyűjtés forrásai 
b) A forrásjegyzék és a hivatkozás 

A tartalom kulcs-
elemei 

írott forrás, elektronikus forrás, hivatkozás, a hivatkozás 
adatai 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyag-
gyűjtés az interneten, a televízióban és a rádióban; szótár-
használat; írott és hallott szöveg megértése; szövegelem-
zés; szövegalkotás; néma olvasás; szómagyarázat; szöveg-
tömörítés; szövegkiegészítés, kulcsszók keresése; tétel-
mondatok keresése; vázlatírás kulcsszókból, tételmonda-
tokból és kérdésekből; széljegyzetek készítése; válaszadás 
szövegfeldolgozó kérdésekre, adatok sorba rendezése 

Kapcsolódások Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a ter-
mészetben, Földünk–környezetünk  

5. Ismeretek az anyanyelvről 
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint 39 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

H), I), T), szk), lk), k), p), i) 
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, szövegértés 

Tartalom a) A nyelvi szintek 
b) A szószerkezetek  
c) A mondat fő részeinek (alany, állítmány) jellemzői, tí-

pusai 
d) Az állítmány 
e) Az alany 
f) A tárgyas szószerkezet 
g) A határozós szószerkezet  
h) A jelzős szószerkezet  
i) A mellérendelő szószerkezetek  
j) Az egyszerű mondat komplex elemzése 
k) A szószerkezetek használatának nyelvhelyességi kérdé-

sei 
l) A szóalkotásmód leggyakoribb fajtái 
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A tartalom kulcs-
elemei 

hangok, szóelemek, szavak, szószerkezetek, mondatok, 
szöveg, szószerkezet, alárendelő, mellérendelő és hozzá-
rendelő szószerkezet, alany-állítmányi szószerkezet, állít-
mány (igei állítmány, névszói állítmány, névszói-igei ál-
lítmány), alany (határozott alany, határozatlan alany, álta-
lános alany), tárgyas szószerkezet, tárgy (határozott tárgy, 
határozatlan tárgy), határozós szószerkezet (hely-, idő-, 
szám-, mód-, eszköz-, ok-, cél-, fok-mérték-, tekintet-, ál-
lapot-, szám-állapot-

Tanulói tevékeny-
ségek 

, eredet-, eredmény-, társ-, hasonlító-, 
részes-, mód- és állapothatározós szószerkezet), jelzős szó-
szerkezet (minőség-, mennyiség-, birtokos, értelmező jel-
ző), mellérendelő szószerkezet (kapcsolatos, ellentétes, vá-
lasztó, magyarázó, következtető), szóalkotásmódok: szó-
képzés, mozaikszó-alkotás, betűszó, szóösszevonás, szó-
összetétel 
szószerkezetek, szóösszetételek gyűjtése cím/téma/kép 
alapján; szöveg, mondat, szó, szóelem kiegészítése; szö-
veg, mondat, szó, szóelem átalakítása; szöveg, mondat, 
szó, szóelem bővítése; mondat, szó, szóelem alkotása; he-
lyesírási gyakorlatok a szóösszetételekkel, szószerkezetek-
kel kapcsolatban; nyelvhelyességi gyakorlatok; mondat, 
szószerkezet, szó, szólás, közmondás értelmezése szöveg-
ben; rokon értelmű és ellentétes jelentésű szavak, szószer-
kezetek, mondatok gyűjtése; állandósult szókapcsolatok 
gyűjtése és értelmezése; adott szószerkezetek, szóösszeté-
telek gyűjtése és felhasználása szövegalkotáskor; szöveg 
kiegészítése meghatározott jelentésű összetett szavakkal, 
szószerkezetekkel; írott szöveg megértése, beszédértés, 
helyesejtési gyakorlatok, kommunikációs helyzetgyakorla-
tok, folyamatos beszéd, szótárhasználat 

Kapcsolódások Irodalom, Idegen nyelv 

6. Íráskép, helyesírás 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 20 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

E), I), T), k), d), szk), p) 
helyesírás, szövegértés, szótárhasználat 
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Tartalom a) A szóalkotásmód leggyakoribb fajtái (szóképzés, szó-
összetétel, mozaikszó-alkotás) 

b) A mozaikszók helyesírása 
c) A mellérendelő szóösszetételek helyesírása 
d) Az alárendelő szóösszetételek helyesírása 
e) A különírás és az egybeírás szabályai 

A tartalom kulcs-
elemei 

Szóalkotás: szóképzés, mozaikszó-alkotás, betűszó, szó-
összevonás, szóösszetétel; mellérendelő szóösszetételek: 
valódi mellérendelő szóösszetételek, szóismétlések, 
ikerszók; alárendelő szóösszetételek: alanyos, tárgyas, ha-
tározós, jelzős és jelentéstömörítő szóösszetételek. 
Szervetlen szóösszetételek

Tanulói tevékeny-
ségek 

. Teljes egybeírás, kötőjeles 
egybeírás 
írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsola-
tos gyakorlatok, írott szöveg megértése; másolás; válogató 
másolás, tollbamondás, a tanult helyesírási jelenségek fel-
ismerése és megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezet-
ből való írás; szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondat-
átalakítás; a helyes forma kiválasztása; analógiás sor foly-
tatása; gyűjtőmunka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; 
helyesírási fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek haszná-
lata 

Kapcsolódások Informatika, Irodalom 

 

Az ismétlő-, a rendszerező-, az összefoglaló és az ellenőrző órák 
számát beépítettük a témakörök óraszámába a 7. évfolyamon. 

Heti óraszám: 2 óra 
Évi óraszám: 74 óra 

A továbbhaladás feltételei 
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás 
udvarias formáit. Tudjon szóban és írásban rövid, mindennapi köszöntőt fogal-
mazni. Legyen képes háláját, köszönetét néhány összefüggő mondatban megfo-
galmazni, azt érthetően, kifejezően tolmácsolni. 

Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi jeleit. Tö-
rekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások rövi-
debb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és továbbadni.  

Legyen képes egy kb. 250-300 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 
ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti je-
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lentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 
Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot ké-
szíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemé-
nyét szóban és írásban megfogalmazni.  

Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyag-
gyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet készíteni.  

Legyen képes a gyűjtött anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, le-
írást és jellemzést fogalmazni saját élményei, képzelete, valamint filmek és ol-
vasmányok alapján. Tudja tanári segítséggel lejegyezni a felhasznált informá-
cióforrások adatait. 

A tanuló ismerje a főbb szószerkezeteket (alárendelő, mellérendelő, hozzá-
rendelő szószerkezetek), általános jellemzőiket. Ismerje fel őket az írott szöve-
gekben, és tudja megnevezni őket. Tudja megnevezni és fölismerni a mondat 
részeit (alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző), a tanult módon jelölje az egyes 
mondatrészeket az egyszerű mondatokban. 

Ismerje a szóalkotás legáltalánosabb módjait és azok helyesírását. 
A helyesírási segédkönyvek segítségével legyen jártas az összetett szavak 

helyesírásában. 
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének 

rövid, kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédés-
re. Legyen képes adott témában, felkészülés után, vázlat segítségével néhány 
perces kiselőadást tartani. 

Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, 
megfelelő artikulációra. 

Magyar nyelv 8. évfolyam 

Célok és feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Alkalmazkodás a különféle konkrét beszédhelyzetekben a kommunikációs 

folyamat tényezőihez. A kommunikáció céljának és közlési szándékának meg-
felelő mondatfajták változatos és tudatos használata. 

A beszédpartnerrel való együttműködésre és empatikus viszony kialakításá-
ra való törekvés. Mások véleményének meghallgatása, megértése és tömör rep-
rodukálása többszereplős helyzetekben. 

Tudatos, nyelvi megkülönböztetése a látott, átélt és feltételezett események-
nek. Különféle beszédműfajok kommunikációs technikáinak alkalmazása és ér-
tékelése (pl. a szándék, a hatáskeltés eszközei a kommunikáció eredményessége 
szempontjából). 
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Az érvelés folyamatának és technikájának elsajátítása: a lehetséges érvek 
felkutatása, megfogalmazása, a vélemény, állásfoglalás kialakítása.  

A szöveg tartalmát és a beszélő szándékát tükröző kiejtésmód eszközeinek 
alkalmazása (helyes hangképzés, a mondat- és szövegfonetikai eszközök meg-
felelő alkalmazása). Az egyéni beszédsajátosságok megfigyelése. 

A testbeszéd, az arcjáték, a szemkontaktus ismert jeleinek megfigyelése a 
kommunikációban, törekvés ezek megfelelő, szükség szerint tudatos alkalma-
zására.  

A memoriterek szöveghű tolmácsolása kifejező szövegmondással, megjele-
nítéssel. Különféle dramatikus formák kipróbálása (pl. helyzetgyakorlat, imp-
rovizáció, versmondás, diákszínpadi előadás). 

Olvasás, írott szöveg megértése 
Megfelelő tempójú hangos, kifejező olvasás. Ismert tartalmú szövegek biz-

tonságos, kifejező és értelmező fölolvasása.  
A különböző szövegtípusok jelentésének megértése, értelmezése. A szöveg-

ben ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése, értelmezése. Néhány szövegértési 
technika megismerése. A szövegben előforduló ismeretlen szavak értelmezése, 
alkalmazásuk a szövegalkotásokban. 

Közepes terjedelmű (min. 300-350 szavas) szépirodalmi, ismeretterjesztő és 
dokumentumszövegek önálló olvasása, önálló feldolgozása az alapvető szöveg-
elemzési eljárásokkal (pl. a téma megállapítása, a lényeg kiemelése, adatkeresés, 
ok-okozati kapcsolatok, válasz a szöveggel kapcsolatos kérdésekre, vázlatkészí-
tés, összefoglalás). 

Rövidebb, a mai köznyelvtől eltérő nyelvhasználatú (pl. régi, archaizáló) 
szövegek megismerése, és segédeszközökkel (egynyelvű szótárak, jegyzetek 
stb.) történő megértése. 

A szépirodalmi és nem szépirodalmi szövegek közötti különbség megfigye-
lése, megfogalmazása. A tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti különb-
ség megfigyelése és megfogalmazása (pl. hír és kommentár). 

A vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása a szöveg tartalmával kap-
csolatban.  

Írásbeli szövegek alkotása, íráskép, helyesírás 
Olvasható, esztétikus íráskép. Törekvés a helyes szóhasználatra és helyes 

írásmódra. 
Szövegalkotási képesség fejlesztése különböző szövegtípusokban és műfaj-

okban (a leírás, a különböző nézőpontú elbeszélés és jellemzés gyakorlása, is-
mertetés készítése, önéletrajz, kérvény írása stb.). 

A nyelvtani, helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek és a nyelvi elemek kü-
lönböző stílusértékéről tapasztaltak tudatos alkalmazása a fogalmazásokban, 
kreatív szövegalkotásokban. 
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Az önkifejezés képességének és a kreativitásnak a különböző műfajokban 
(párbeszédek írása, dramatizálás, párbeszédes forma átírása epikus formába, ér-
velés, ismertetés, ajánlás stb.) történő bemutatása. Gondolatok, érzelmek, kép-
zetek kifejezése más-más nézőpontból. 

Rövidebb beszámolók anyagának összegyűjtése, rendezése és írásba foglalá-
sa tanári irányítással, csoportosan és önállóan. 

A tanulási képesség fejlesztése 
Az önálló feladatvégzés, információgyűjtés és ismeretszerzés módszereinek 

megismerése, gyakorlása (segédkönyvek, a korosztálynak készült szótárak, le-
xikonok használata, ismeretlen kifejezések jelentésének önálló megkeresése 
egynyelvű szótárakban, a tanult anyag bővítése különböző információhordo-
zókból). 

Adatok, ismeretek gyűjtése különböző információhordozókból csoportosan 
és önállóan. A gyűjtött ismeretek elrendezése, a kitűzött célnak megfelelő fel-
használása. A könyvtárhasználat óraszámát kibővítettük az informatika tantárgy 
könyvtárhasználatának négy órájával. 

Az információ kritikus befogadásának megalapozása (pl. azonos témáról kü-
lönböző forrásból származó rövidebb információk összevetése csoportosan, 
egyénileg). 

Elemi gyakorlottság az információ felhasználásában, a források megjelölé-
sében. 

A tömörítés, a lényegkiemelés gyakorlása. 
Önálló jegyzet- és vázlatkészítés rövidebb szövegek alapján. 

Ismeretek az anyanyelvről 
A nyelvi egységek szerkezeti, jelentéstani összefüggéseinek megfigyelése 

(azonos jelentésviszonyokat kifejező, de eltérő szerkezetű mondatok megfigye-
lése; a szerkezetek átalakítása). A nyelvi egységek szövegbeli (kommunikáció-
beli) szerepének a megfigyelése. A mondatfajták kommunikációs funkcióinak 
megfigyelése és alkalmazásuk a beszédhelyzetnek megfelelően. 

Gyakorlottság és szándékosság a kommunikációt befolyásoló tényezőkhöz 
való alkalmazkodásban. Alapvető tájékozottság a mindennapi kommunikációs 
és az irodalmi stílusjelenségek körében.  

A helyesírási rendszer grammatikai meghatározottságának a felismerése, az 
ismeretek bővítése. A helyesírási kézikönyvek használatának gyakorlása. A ta-
nult helyesírási szabályok ismeretében az írásbeli munkák önálló, illetve a he-
lyesírási kézikönyv segítségével történő javítása. 

Példák (régebbi korok szövegei, szövegrészei) alapján a nyelvi állandóság 
és változás megfigyelése a mai állapottal való összevetés során, elsősorban a 
szókincsben és a tanult nyelvtani jelenségek szintjén. 
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Az anyanyelvi és az idegen nyelvi ismeretek összevetésének a képessége, az 
egyes jelenségek egyre pontosabb megnevezése. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesz-
tése 

Az önálló gondolkodás képessége és törekvés a kulturált önkifejezésre. A 
konfliktuskezelés és az önálló ismeretszerzés alapvető technikáinak az ismere-
te. Az érvelés alapjainak ismerete és alkalmazása. Néhány mondatos vélemény 
megfogalmazása a mindennapi és a társadalmi élettel kapcsolatos témakörökről. 
Aktív részvétel a tanulócsoportban folyó beszélgetésben és vitában. Mások vé-
leményének türelmes meghallgatása, megértése. A vélemények különbözőségé-
nek elfogadása, az empátia gyakorlása. Más korokban született szövegek kü-
lönbözőségének a tapasztalása. Köznyelvi, tájnyelvi és csoportnyelvi szövegek 
különbözőségének felismerése. 

Témakörök 

1. Beszédművelés 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 3 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), TE), k), szk) 
helyesejtés, érvelés 

Tartalom a) A mondat- és szövegfonetikai eszközök  
b) A vita  
c) A párbeszéd  

A tartalom kulcs-
elemei 

a kiejtés szabályai, a beszéd zenei eszközei, a vita, a párbe-
széd  

Tanulói tevékeny-
ségek 

helyesejtési gyakorlatok: szövegmentes egyszerűbb és ösz-
szetett légzőgyakorlatok, hangsúly- és hangerőgyakorla-
tok; szöveges légzőgyakorlatok, időtartam-gyakorlatok, 
nyelvtörők, szöveges kiejtési gyakorlatok, mondat- és szö-
vegfonetikai gyakorlatok (a hangerő, a hangszín, a hang-
magasság változtatása, hangsúlygyakorlatok, ritmusgya-
korlatok); hangos olvasás; felolvasás; beszédértés, folya-
matos beszéd, páros kommunikációs helyzetgyakorlatok, 
hiányos párbeszéd kiegészítése, adott témáról párbeszéd 
készítése, eljátszása, érvek alkotása adott szempont szerint, 
kifejező érvelés különböző kommunikációs helyzetekben, 
különböző álláspontokat képviselve  

Kapcsolódások Ének-zene, Dráma és tánc, Vizuális kultúra, Ember és tár-
sadalom, Földünk-környezetünk 
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2. Ismeretek az anyanyelvről 
Óraszám: folyamatos ismeretbővítés, valamint 45 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

H), I), T), szk), lk), k), p), i) 
nyelvi elemző készség, nyelvi helyesség, szövegértés 

Tartalom I. 
a) A mondatok a kommunikációs tartalom és a szándék 

szerint 
b) A mondatok szerkezetük szerint 
c) Az egyszerű mondat: tő- és bővített mondat 
d) Az összetett mondatok fajtái  
e) Az alárendelő összetett mondatok  
f) A mellérendelő összetett mondatok  
g) A tagolt és a tagolatlan mondat 
h) A teljes és a hiányos mondat 
i) A többszörösen összetett mondatok  
II. 
j) A magyar nyelv eredete és rokonsága 
k) A magyar nyelv típusa 
l) A köznyelv szóbeli és írott változata 
m) A nyelvjárások 
n) A csoportnyelvek 
o) Az ifjúsági nyelvhasználat 
p) A tömegkommunikáció fajtái: a sajtó, a rádió és a tele-

vízió 
q) A reklám és a hirdetés 

A tartalom kulcs-
elemei 

mondatfajták: kijelentő, felkiáltó, felszólító, óhajtó, kérdő 
mondat; a mondat fajtái szerkezet szerint: egyszerű, össze-
tett mondatok; tagolt és tagolatlan mondatok; teljes és hiá-
nyos mondatok; mellérendelő összetett mondatok: kapcso-
latos, ellentétes, választó, magyarázó, következtető monda-
tok; alárendelő mondatok: állítmányi, alanyi, jelzői, tárgyi, 
határozói alárendelő mondatok; sajátos jelentéstartalmú 
mellékmondatok; többszörösen összetett mondatok; a ma-
gyar nyelv eredete, nyelvrokonság, nyelvemlék, 
nyelvtípusok: elkülönülő, ragasztó, hajlító; köznyelv, 
nyelvjárás, csoportnyelv; ifjúsági nyelv; tömegkommuni-
káció; reklám, hirdetés, sajtóműfajok: hír, tudósítás, kom-
mentár, glossza, jegyzet, riport, interjú 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

szöveg, mondat kiegészítése/átalakítása/bővítése; szöveg, 
mondat alkotása; helyesírási gyakorlatok az összetett mon-
datokkal kapcsolatban; nyelvhelyességi gyakorlatok; mon-
dat értelmezése a szövegben; mondatok gyűjtése és értel-
mezése; mondat kiegészítése/átalakítása meghatározott 
szempont szerint; írott szöveg megértése, beszédértés, 
helyesejtési gyakorlatok, mondatfonetikai eszközök alkal-
mazása szöveg/mondat fölolvasásakor; kommunikációs 
helyzetgyakorlatok, folyamatos beszéd; régi és mai szöve-
gek összevetése; régi szöveg átalakítása; szó- és szólásma-
gyarázat, egyszerű etimologizálási feladatok; régi szavak 
adott szempont szerinti gyűjtése; szövegtömörítés; a szö-
veg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; a szö-
veg részei közötti logikai kapcsolatok elemzése/jelölése; 
szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos 
állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kivá-
lasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyil-
vánítás; fürtábra készítése a szöveg alapján; a szöveg for-
mai alakítása (kiemelések elvégzése, keret, szín, betűmé-
ret, betűforma stb. választása), a szöveg tartalmával kap-
csolatos önálló szövegalkotás, szógyűjtés adott szempont 
szerint, szótárhasználat, szócikk készítése, szójelentés ma-
gyarázata; nyelvemlék tanulmányozása, elemzése; régi és 
mai szövegek összevetése; régi szöveg átalakítása; szó- és 
szólásmagyarázat; egyszerű etimologizálási feladatok; táj-
nyelvi, rétegnyelvi szövegek meghallgatása, hallás utáni 
elemzése; médiafigyelés (a médiában megnyilatkozók 
nyelvhasználatának jellemzése); a saját, a környezet nyelv-
használatának megfigyelése, elemzése; tájnyelvi és cso-
portnyelvi szavak gyűjtése; tájnyelvi állandósult szókap-
csolatok gyűjtése; csoportnyelvi és tájnyelvi szavak, állan-
dósult szókapcsolatok jelentésének értelmezése szótár-
használattal és szövegkörnyezetben; tájnyelvi és csoport-
nyelvi szövegek elemzése; köznyelvi, tájnyelvi és csoport-
nyelvi szövegek összehasonlítása; szöveg átalakítása, át-
írása más nyelvváltozatba; szövegalkotás megadott nyelv-
változatban szóban és írásban; kiselőadás pl. egy nyelvjá-
rásról, egy hobbinyelvről, a határon túli magyarokról; vita 
pl. a kisebbségek nyelvhasználatáról, a nyelvjárás és a 
köznyelv kapcsolatáról, a csoportnyelvekről, az ifjúsági 
nyelvről; grammatikai formák összevetése idegen nyelvi 
megfelelőjükkel; a magyar nyelv jellemzőinek szemlélteté-
se példákkal; szógyűjtés a nyelv és a kultúra összefüggé-
sének bizonyítására 
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Kapcsolódások Irodalom, Vizuális kultúra, Mozgóképkultúra és médiais-
meret, Ember és társadalom, Idegen nyelv 
 
 

3. Íráskép, helyesírás 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 8 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

E), I), T), k), d), szk), p) 
helyesírás, szövegértés, szótárhasználat 

Tartalom a) A párbeszéd helyesírása  
b) Az írásjelek az egyszerű és az összetett mondatokban 
c) Az idézés 
d) A szöveg központozása 
e) A helyesírási szabályzat használata 

A tartalom kulcs-
elemei 

a párbeszéd helyesírása, mondatzáró írásjelek, a mondatok, 
tagmondatok közötti írásjelek, az idézés formái  

Tanulói tevékeny-
ségek 

írástechnikai gyakorlatok, a rendezett írásképpel kapcsola-
tos gyakorlatok, írott szöveg megértése; válogató másolás, 
tollbamondás, a tanult helyesírási jelenségek felismerése és 
megnevezése; helyesírási elemzés; emlékezetből való írás; 
szó- és mondatkiegészítés; szó- és mondatátalakítás; a he-
lyes forma kiválasztása; analógiás sor folytatása; gyűjtő-
munka; csoportosítás; hibakeresés és -javítás; helyesírási 
fogalmazás; a helyesírási kézikönyvek használata, írásjelek 
pótlása, javítása 

Kapcsolódások Informatika, Irodalom 

4. A tanulási képesség fejlesztése 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, illetve 6 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), E), szk), lk), p), k) 
szövegértés, könyvtárhasználat 

Tartalom a) A könyvtári anyaggyűjtés módjai 
b)  A katalógusok fajtái 
c) Az anyag elrendezése 
d) 
e) A jegyzetkészítés 

A cédulázás  

f) A vázlatírás módjai  
A tartalom kulcs-
elemei 

anyaggyűjtés, anyagelrendezés, betűrendes katalógus, 
tárgyszókatalógus, szakkatalógus, katalóguscédula, ETO-
szám, jegyzetelés, vázlatírás, cédulázás  



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

40 

Tanulói tevékeny-
ségek 

könyvtárhasználat; anyaggyűjtés a könyvtárban, anyag-
gyűjtés az interneten, a televízióban és a rádióban; szótár-
használat; írott és hallott szöveg megértése; szövegelem-
zés; szövegalkotás; néma olvasás; szómagyarázat; szöveg-
tömörítés; szövegkiegészítés, kulcsszók keresése; tétel-
mondatok keresése; vázlatírás kulcsszókból, tételmonda-
tokból és kérdésekből; széljegyzetek készítése; válaszadás 
szövegfeldolgozó kérdésekre, adatok sorba rendezése 

Kapcsolódások Irodalom, Informatika, Ember és társadalom, Ember a ter-
mészetben, Földünk-környezetünk  

 
 

5. A szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 6 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), k), n), lk), egy), p) 
szövegértés, szövegalkotás, érvelés 

Tartalom a) A kommunikációs folyamat jellemzői 
b) A tömegkommunikáció formái 
c) Párbeszéd szóban 
d) A mondat jelentése a szövegben 
e) A kötőszók helyes használata a mellérendelő összetett 

mondatokban 
f) A szórend és a mondatrend 
g) A szöveg és a kommunikáció kapcsolata 
h) A vita  
i) Az érvelés  

A tartalom kulcs-
elemei 

kommunikációs tényezők (feladó, címzett, üzenet, kód, 
kapcsolat, csatorna, valóság, közös előzmény, beszédhely-
zet); egyirányú, kétirányú, közvetett, közvetlen 
kommunikáció; párbeszéd, monológ; a társalgási együtt-
működés alapelvei; mondatfajták, eldöntendő, kiegészíten-
dő kérdés; szórend, mondatrend; vita, érv, kulturált vita; 
tömegkommunikáció 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

beszédértés; monologikus és dialogikus szöveg alkotása 
szóban, írásban szabadon/cím/téma/műfaj alapján a kom-
munikációs körülményekhez igazodva; társalgási gyakorla-
tok; szerepjátékok; dramatikus játék; szövegmondás; páros 
kommunikációs helyzetgyakorlatok, hiányos párbeszéd ki-
egészítése, adott témáról párbeszéd készítése, eljátszása, 
érvek alkotása adott szempont szerint, kifejező érvelés kü-
lönböző kommunikációs helyzetekben, különböző állás-
pontokat képviselve  

Kapcsolódások Dráma és tánc, Irodalom, Ember és társadalom, Mozgó-
képkultúra és médiaismeret 

6. Az írott szöveg megértése és alkotása 
Óraszám: folyamatos fejlesztés, valamint 6 teljes óra 
Kiemelt fejlesztési 
feladatok és kulcs-
kompetenciák 

I), T), E), n), szk), lk), p), k) 
szövegértés, szövegalkotás, nyelvi helyesség, kreativitás 

Tartalom a) A párbeszéd az írott szövegekben 
b) A mondat jelentése és kommunikációs funkciója az írott 

szövegben 
c) A szórend és a mondatrend  
d) A tömegkommunikáció (a sajtó, a rádió és a televízió)  
e) A tömegkommunikáció legjellemzőbb műfajai 
f) A szöveg és a kommunikáció kapcsolata 
g) Az ismertetés, a könyvajánlás 
h) Az önéletrajz 
i) A kérvény 

A tartalom kulcs-
elemei 

párbeszéd, szórend, mondatrend, a mondatok kommuniká-
ciós funkciója, tömegkommunikáció, sajtó, rádió, televí-
zió; reklám, hirdetés, sajtóműfajok: hír, tudósítás, kom-
mentár, glossza, jegyzet, riport, interjú; a szöveg; ismerte-
tés, könyvajánlás, modern önéletrajz, hagyományos önélet-
rajz, kérvény 
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Tanulói tevékeny-
ségek 

néma olvasás (globális szövegolvasás, információkereső 
olvasás, értelmező olvasás, reflektáló olvasás); értelmező 
felolvasás; tartalommondás; a cím és a szöveg kapcsolatá-
nak magyarázata; címadás; szó/szószerkezet/mondat jelen-
tésének magyarázata a szöveg alapján; kifejezések gyűjtése 
a szövegből megadott szempont alapján; kérdésekre adott 
válaszok közül a helyes kiválasztása; kérdésekre válaszo-
lás; kérdésfeltevés; tételmondat-keresés; kulcsszókeresés; 
szövegtömörítés; hiányos vázlat, táblázat, ábra kiegészítése 
a szöveg alapján; vázlatkészítés, fürtábra készítése, a szö-
veg tartalmi egységekre bontása; a szöveg tagolása; 
szövegátalakítás; szövegbővítés; a szöveggel kapcsolatos 
állítások igazságtartalmának megítélése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állítások kiegészítése; a szöveggel kap-
csolatos hiányos állításokhoz a megfelelő kiegészítés kivá-
lasztása; a szöveg tartalmával kapcsolatos véleménynyil-
vánítás; a szöveg formájával kapcsolatos véleménynyilvá-
nítás; szöveg és kép/ábra párosítása; rajz készítése a szö-
veghez; szöveg-összehasonlítás; témaadás; anyaggyűjtés 
cím/téma/vázlat/kép alapján; szó- és kifejezésgyűjtés meg-
adott témához/címhez/vázlathoz/képhez; szókincsbővítő 
gyakorlatok (szómagyarázat, szinonimák keresése, mon-
datalkotás szópárokkal stb.); mondatgyakorlatok (beágya-
zás, kiegészítés, tömörítés, stilizálás stb.); szövegalkotást 
előkészítő vázlat készítése kulcsszavak-
ból/tételmondatokból/kérdésekből; szövegkiegészítés; 
szövegátalakítás (tömörítés, bővítés, stílusváltás stb.); szö-
vegtagolás; szövegalkotás megadott váz-
lat/cím/téma/szövegtípus/kép alapján; címadás; szövegja-
vítás; önkifejező, kreatív fogalmazás, párhuzamos írás, 
funkcionális írás 

Kapcsolódások Irodalom, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Vizuális kul-
túra  

 

Az ismétlő-, a rendszerező-, az összefoglaló- és az ellenőrző órák  
számát a 8. évfolyamon beépítettük a témakörök óraszámába. 

Heti óraszám: 2 óra 
Évi óraszám: 74 óra 
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A továbbhaladás feltételei 
A tanuló igazodjon el a mindennapi páros és csoportos kommunikációs 

helyzetekben. Megfelelően alkalmazza a kapcsolatteremtés és a kapcsolattartás 
udvarias formáit. Beszélgetés közben ügyeljen a párbeszéd illemszabályainak 
betartására. Figyelje és tudja értelmezni partnerei kommunikációs nem nyelvi 
jeleit. Törekedjen az egyszerű, érthető, hatékony közlésre. Legyen képes mások 
rövidebb szóbeli üzeneteit megérteni, összefoglalni és írásban és szóban to-
vábbadni.  

Legyen képes egy kb. 300-350 szavas írott (szépirodalmi, dokumentum- és 
ismeretterjesztő) szöveg globális (átfogó) megértésére, a szöveg szó szerinti je-
lentésén túli üzenet értelmezésére, a szövegből információk visszakeresésére. 
Tudja a szöveg tartalmát összefoglalni, róla önállóan jegyzetet és vázlatot ké-
szíteni. Legyen képes az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemé-
nyét szóban és írásban megfogalmazni.  

Tudjon a különféle írott és elektronikus információhordozókból az anyag-
gyűjtés során adatokat gyűjteni, jegyzetet és vázlatot készíteni. Legyen képes a 
helyi és az iskolai könyvtár anyagában eligazodni, tudja használni a könyvtári 
adatbázist egy-egy témához történő anyaggyűjtésben. Legyen képes a gyűjtött 
anyagot elrendezni, önállóan rövid elbeszélést, leírást és jellemzést fogalmazni 
saját élményei, képzelete, valamint filmek és olvasmányok alapján. Tudja leje-
gyezni a felhasznált információforrások adatait. 

A tanuló ismerje és a szövegalkotásban használja a különböző mondatfajtá-
kat. Ismerje fel és tudja megnevezni az összetett mondatokat (mellérendelő és 
alárendelő összetett mondatok) és azok altípusait. Törekedjen az összetett mon-
datok különböző fajtáinak változatos használatára a szóbeli és írásbeli szöveg-
alkotásai során. Ismerje és alkalmazza az írásbeli szövegalkotásban a mondat-
végi, a tagmondatok, illetve mondatrészek közötti írásjeleket. A helyesírási se-
gédkönyvek segítségével legyen jártas az idézés helyesírásában. 

Ismerje a tömegkommunikáció fogalmát, legjellemzőbb területeit. 
A tanuló legyen képes mások türelmes meghallgatására és véleményének 

rövid, kulturált szóbeli és írásbeli megfogalmazására, álláspontjának megvédés-
re. Legyen képes spontán, illetve irányított vitában kulturáltan részt venni, ál-
láspontját megfelelő érvek, bizonyítékok segítségével megvédeni. 

Törekedjen mások számára is érthető, nyelvileg igényes és helyes beszédre, 
megfelelő artikulációra. 
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Irodalom 5. évfolyam 

Célok és feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
A szövegértés fejlesztésén nem csupán az írás és a beszéd technikai megva-

lósításának gyakoroltatását értjük, hanem ezen keresztül a másik ember megér-
tése, tisztelete iránti fogékonyság fejlesztését is. A szövegalkotás hasonló mó-
don az önkifejezés, önismeret, önbecsülés és magabiztosság fejlesztésére is al-
kalom kell hogy legyen. 

Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása 
Kiindulópontunk annak belátása, hogy a technikai értelemben vett olvasási 

készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) biztos készsége nélkül nem 
válhat örömforrássá az olvasás. A szövegekben megformált értékek felfogását, 
értékelését csak e kompetencia birtokában várhatjuk el a tanulóktól. A művészi 
szövegek metaforikus jelentéseinek megértése csak akkor képzelhető el, ha a 
közvetlen jelentés megértése már nem okoz nehézséget a tanulónak. 

Tanulási képesség fejlesztése  
A tanuló váljon képessé információk megszerzésére és feldolgozására. Ala-

kuljon ki benne az önálló gondolkodás, az önkifejezés képessége. Tapasztalja 
meg és vegye észre a morális és esztétikai kérdések bonyolultságát, árnyalatait. 
Tegye meg az első lépéseket az érvelés kompetenciája felé.  

Ismeretek az irodalomról 
A magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő alkotásának bemutatása 

kapcsán az örök értékekre és a mindenkor jellemző emberi problémákra kíván-
juk felhívni a figyelmet. Az ismeretek elsajátításán túl az olvasás iránti igény 
felkeltése is céljaink közé tartozik. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesz-
tése 

Tudjon állást foglalni a tanuló olyan kérdésekről, mint a bizalom és a hiszé-
kenység, a kitartás és a csüggedés, a tiltások és a tiltakozások, az élet megannyi 
átváltozása a csecsemőkortól a kamaszéveken át egészen az öregségig. Érveljen 
olyan tárgykörökben, mint a kíváncsiság és a tudásvágy, az őszinteség és a ta-
pintat, a fantázia és a tényszerűség. Lássa az irodalmat művészetként és élet-
stratégiát adó parabolakincsként egyaránt. 
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Témakörök, tartalmak 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 20 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

TE), P), n), é), egy) 
a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása; testbeszéd 
alkalmazása dramatikus játékban; pontosság a fogalmazásban; 
a cselekmény utólagos felidézése 

Tartalom Mesék, például: Fehérlófia; Tündérszép Ilona és Árgyélus; A 
holló meg a róka; Csali mese; 
Lázár Ervin: Dömdö-dömdö-dömdödöm  
Lázár Ervin: Szurkos kezű királyfiak 
Arany László és Benedek Elek mesegyűjteményei 
Mítoszok, teremtéstörténetek: A trójai háború; Odüsszeusz 
harca az egyszemű óriással; A Kalevala; A Biblia; A teremtés 
könyve; A vízözön; Történetek az Újszövetségből (Jézus ke-
resztre feszítése; Négyezer ember megvendégelése) 
Népdalok, például: Panaszdalok; Párosító dalok; Csúfolók, 
Kesergő; Bujdosók; Virágénekek 

A tartalom 
kulcselemei 

népmese, meseszámok, mesetípusok, állandó mesefordulatok, 
hőstípusok, meseváltozatok

Tanulói tevé-
kenységek 

, műmese, elbeszélés, leírás, jel-
lemzés, vers és próza, a mese (összefoglalás), népdal, rímek, 
ütemhangsúlyos verselés, alliteráció, mitológia, eposz, Biblia, 
evangélium 
Frontális témakifejtés: szülők, testvérek, család 
Drámajáték: bizalom és hiszékenység 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: szabály és szembeszegü-
lés 
Szituációs játék: átváltozások, felnőtté válás 
Kiscsoportos vita: kíváncsiság, tudásvágy 
Több stílusban kifejtendő téma: ösztönös megérzések 
Frontális megvitatás: mese és igazmondás 
Drámajáték: kinek mi a szép 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: vitakultúra 

Kapcsolódások Magyar nyelv, Informatika, Ember és társadalom 

2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 34 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

E), T), P), lk), é), k) 
az írásmű közönségéhez, a hallgatósághoz, a beszédhelyzet-
hez való alkalmazkodás a szövegalkotásban, saját vélemény 
megfogalmazása írásban 
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Tartalom János vitéz 
A tartalom 
kulcselemei 

olvasói várakozás, megszólítás, párhuzam, ismétlés, felkiáltás, 
kérdés, költői túlzás, fokozás, felsorolás, halmozás, ellentét, 
elbeszélő, térszerkezet, időszerkezet, cselekmény

Ttanulói tevé-
kenységek 

, szereplők, 
összefoglalás 
Frontális témakifejtés: érvek, meggyőzés 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: bosszúálló jellemek 
Kiscsoportos vita: feladat és felelősség 
Több stílusban kifejtendő téma: veszteség és gyász 
alkoholizmus 
Drámajáték: karrier, ambíció 
Frontális megvitatás: népek és előítéletek 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: kövérek és sová-
nyak 
Kiselőadás: gyermekmunka, gyermekbántalmazás 
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: remény és csalódás 
Két csoport érvelése: falu és város 
Otthoni fogalmazás: hétköznapi hősiesség 
Kiscsoportos vita: félelem és bátorság 
Médiapéldák gyűjtése: a pénz szerepe a mindennapokban 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: saját álmok 

Kapcsolódások Magyar nyelv, Ember és társadalom, Vizuális kultúra 

3. A tanulási képesség fejlesztése 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 17 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

H), k), szk) 
lényegkiemelés a szövegalkotásban 
mások véleményének meghallgatása, megértése  
rövid szóbeli összefoglalások alkotása  
némajáték a történetek dramatizálásaként  

Tartalom Versek, például: 
Arany János: Családi kör 
Arany János: Rege a csodaszarvasról 
Petőfi Sándor: Az alföld 
Petőfi Sándor: A négyökrös szekér 
Petőfi Sándor: Egy estém otthon 
Petőfi Sándor: A tintásüveg 
Petőfi Sándor: Megy a juhász a szamáron 
József Attila: Mama 
Weöres Sándor: Öreganyó 
Összefoglalás 
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A tartalom 
kulcselemei 

hasonlat, metafora, megszemélyesítés, refrén, időmértékes 
verselés, szerepjáték, ballada, gyermekkor, tiszta rím, dal, ke-
retes szerkezet, költői hiba, műfordítás 

Tanulói tevé-
kenységek 

Szituációs játék: adni és kapni 
Vázlatkészítés vitához: családfa 
Frontális témakifejtés: hazaszeretet 
Kiscsoportos vita: emlékezet 
Több stílusban kifejtendő téma: szerelem 
Frontális megvitatás: érzelmek 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: történelem 
Kiselőadás: ars poetica 
Két csoport érvelése: az élet apróságai 
Tanórai fogalmazás: hála és hálátlanság 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: öregedés 
Drámajáték: önismeret 
Szituációs játék: öröklött tulajdonságok 

Kapcsolódások Informatika, Ének-zene 

4. Ismeretek az irodalomról 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 11 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

E), K), n), d), egy) 
improvizáció a dramatikus játékokban 
a szövegben kifejtett információk visszakeresése mint szö-
vegértési feladat  
szerkezeti egységek azonosítása 
a szereplők cselekedeteinek, jellemének, kifejtett és ki nem 
fejtett nézeteinek megértése 

Tartalom Regényrészletek, például: 
Tatay Sándor: Kinizsi Pál 
J. K. Rowling: Harry Potter 
Csukás István: Keménykalap és krumpliorr 
Böszörményi Gyula: Gergő és az álomfogók 
Mikszáth Kálmán: Tavaszi rügyek 
Fésűs Éva: A palacsintás király 
Mark Twain: Tom Sawyer kalandjai; Koldus és királyfi 
Saint-Exupéry: A kis herceg 
Lewis Carroll: Alice Csodaországban 
Darvasi László: Trapiti 
Összefoglalás 

A tartalom 
kulcselemei 

regény, hétköznapi szövegtípusok, tankönyvek, műsorújsá-
gok, reklámszövegek, honlapok, újság, folyóirat, képregé-
nyek, használati utasítások, hivatalos iratok 
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Ttanulói tevé-
kenységek 

Több stílusban kifejtendő téma: árulkodás 
Otthoni fogalmazás: tanár-diák viszony 
Frontális megvitatás: a játékos ember 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: lányok és fiúk 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: agresszivitás 
Tanórai fogalmazás: szülők és gyerekek 
Kiscsoportos vita: mindennapi színészkedéseink 
Kiselőadás: „ki vagyok én?” 
Két csoport érvelése: bánat és vidámság 

Kapcsolódások Tánc és dráma 

5. Az ítélőképesség és az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fej-
lesztése 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 10.5 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

K), T), lk), egy), k) 
az elbeszélő művek jellemzőinek felismerése 
a tetőpontok, fordulópontok és kitérők érzékelése 
a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése  

Tartalom A Pál utcai fiúk 
Szempontok a házi olvasmány feldolgozásához 
Szövegértési feladatok 
Összefoglalás 

A tartalom 
kulcselemei 

párbeszéd 

Ttanulói tevé-
kenységek 

Szövegértési gyakorlatok 

Kapcsolódások Ember és társadalom 

Heti óraszám: 3.5 óra  kerettanterv szerint 
Évi óraszám: 92.5 óra 

A továbbhaladás feltételei 
A tanulók tudjanak kívülről 10 verset, illetve részletet. Legyenek képesek 

tanári segítséggel a tanult művekről rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és 
stilisztikai elemzést készíteni. Tudják pontosan meghatározni néhány mű 
versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli szövegalkotásban, feleleteikben 
használják a szakkifejezéseket, értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az 
esztétikai szempont. Saját szavaikkal fogalmazzák meg a véleményüket, az 
ítéleteiket. Egy-egy óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot 
készíteni, saját vázlataik alapján tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták 
alkalmával legyenek toleráns vitapartnerek, saját véleményüket tudják 
határozottan képviselni. Kulturáltan tudjanak kommunikálni egymással 



 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

49 

egyszerűbb kérdésekről. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, a 
mesetípusokhoz tudjanak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy 
két rövidebb mesét tudjanak kívülről. Tudjanak különbséget tenni népmese és 
irodalmi mese között, tudjanak híresebb mesegyűjtőkről, gyűjteményekről vagy 
magyar és külföldi meseírókról. Ismerjék föl a mesék műfaji sajátosságait, 
tegyenek különbséget mese és valóság között, tudjanak fölsorolni magyar 
mesehősöket. Tudják különválasztani törénelmünk valóságos hőseit tőlük. 
Ismerjék a népköltészet mitológiai, vallási gyökereit. Értelmesen és pontosan 
tudják felolvasni a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, 
megfelelő ritmusban tudják elmondani. Néhány fogalom jelentését ismerjék, 
tudják helyesen használni azokat. Olvasónaplójukban, jegyzeteikben tanári 
segítséggel maguk javítsák a hibáikat, legyenek képesek az órai megbeszélések 
alapján kiegészíteni, javítani saját munkáikat. Írásbeli munkáikban 
törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, szóbeli feladataikban a 
pontosságra, a helyes beszédre. 

Irodalom 6. évfolyam 

Célok és feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Ezen az évfolyamon immár ne csak előadói szövegeket tudjanak megérteni a 

tanulók, hanem egymással vitatkozó álláspontokat és azok érveit is. A szöveg-
értés fejlesztésén nem csupán az írás és a beszéd technikai megvalósításának 
gyakoroltatását értjük, hanem ezen keresztül a másik ember megértése, tisztele-
te iránti fogékonyság fejlesztését is. Szövegalkotásukban érvényesüljön a lé-
nyegkiemelés, a szembeállítás alkalmazása is. A szövegalkotás hasonló módon 
az önkifejezés, az önismeret, az önbecsülés és a magabiztosság fejlesztésére is 
alkalom kell hogy legyen. 

Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása 
Növekedjék az olvasási sebesség, váljanak képessé a tanulók hosszabb szö-

vegrészletek értő olvasására is. Egyik kiindulópontunk annak belátása, hogy a 
technikai értelemben vett olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes ol-
vasás) biztos készsége nélkül nem válhat örömforrássá az olvasás. A szövegek-
ben megformált értékek felfogását, értékelését csak e kompetencia birtokában 
várhatjuk el a tanulóktól. A művészi szövegek metaforikus jelentéseinek meg-
értése csak akkor képzelhető el, ha a közvetlen jelentés megértése már nem 
okoz nehézséget a tanulónak. Írásbeli szövegalkotásban a tanulók igyekezzenek 
stílusosan fogalmazni. Alkalmazzák a tanult szakkifejezéseket, kerüljék a 
szlengből származó túlságosan is hétköznapi kifejezéseket.  
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Tanulási képesség fejlesztése  
Nagyobb mennyiségű és bonyolultabb szövegek és ismeretek megértése és 

memorizálása is szükséges már ezen az évfolyamon. A tanuló váljon képessé 
információk megszerzésére és feldolgozására. Alakuljon ki benne az önálló 
gondolkodás, az önkifejezés képessége. Legyen képes kiemelni és rendszerezni 
a lényeget, vázlatkészítéssel, az adatok csoportosításával tegye könnyebbé saját 
munkáját. Tapasztalja meg és vegye észre a morális és esztétikai kérdések bo-
nyolultságát, árnyalatait. Tegye meg az első lépéseket az érvelés kompetenciája 
felé.  

Ismeretek az irodalomról 
Egyedi programoknak megfelelően kerüljön a tanulók kezébe néhány regény 

vagy regényrészlet, különböző formájú és stílusú versek gyűjteménye. Minden-
képpen érdemes a fejlesztési célokat a Toldi szövegének feldolgozásával elsajá-
títtatni. A magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő alkotásának bemutatá-
sa kapcsán az örök értékekre és a mindenkor jellemző emberi problémákra kí-
vánjuk felhívni a figyelmet. Az ismeretek elsajátításán túl az olvasás iránti 
igény felkeltése is cél. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesz-
tése 

Vegyen részt a tanuló a kollektív, csoportálláspontok kialakításában. Legyen 
képes artikulálni saját, egyéni véleményét, és tudja elhelyezni magát a csoport-
állásponthoz képest. Tudjon állást foglalni a tanuló olyan kérdésekről, mint a 
bizalom és a hiszékenység, a kitartás és a csüggedés, a tiltások és a tiltakozá-
sok, az élet megannyi átváltozása csecsemőkortól a kamaszéveken át egészen 
az öregségig. Érveljen olyan tárgykörökben, mint a kíváncsiság és a tudásvágy, 
az őszinteség és a tapintat, a fantázia és a tényszerűség. Lássa az irodalmat mű-
vészetként és életstratégiát adó parabolakincsként egyaránt. 

Témakörök, tartalmak 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 21 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

H), K), n), l) 
az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különböző szöveg-
összefüggésekben 
közvetlen és mögöttes jelentés megértése 
leírás, elbeszélés, jellemzés megkülönböztetése 
szövegek átírása más számban, személyben, időben és mód-
ban 
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Tartalom Balladák, népdalok, mondák, például: 
Kőmíves Kelemen; Júlia szép leány; 
Vörösmarty Mihály: A buvár Kund; Szép Ilonka; 
Arany János: A walesi bárdok; 
Szerelmi dal; Virágénekek, Táncszók; Találós versek; Keser-
gők; 
Magyar népmondák 
Mondafeldolgozások 

A tartalom 
kulcselemei 

Történetiség 
Szájhagyomány 
Hőstípusok 
Vándormotívumok 
Nemzeti identitás 
Népművészet, népdal, népdalküszöb, párhuzam, halmozás 
Ballada, balladai tömörség, balladai homály 
Előadásmód, belsőrím, fokozás 

Tanulói tevé-
kenységek 

Drámajáték: Mátyás-mondák, népballadák 
Szituációs játék: pszichológia 
Több stílusban kifejtendő téma: informatika 
Frontális témakifejtés: ismeretszerzés 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: rendszerezőképesség 
Drámajáték: urbanizáció 

Kapcsolódások Tánc és dráma, Ének-zene, Magyar nyelv 

2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 35 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

TE), T), szk), é), p) 
az olvasott fejezetekhez különböző befejezések 
a történet folytatása fejezetenként és egyben 
a téma felkutatásában önálló feladatvégzés, pl. könyvköl-
csönzés 
rímes játékok  

Tartalom Arany János: Toldi 



MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

52 

A tartalom 
kulcselemei 

bevezetéstípusok 
mottó 
népiesség 

állathasonlatok 
előre sejtetés 

elbeszélő költemény 
epikus jelleg 
költői képek, retorikai alakzatok 
ütem és hangsúly 
felező tizenkettes 
rímek 
szókincs, stílus 

Főbb tanulói te-
vékenységek 

Kiscsoportos vita: a társadalom rétegzettsége 
Frontális megvitatás: sértés és sértettség 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bűnözés és ítélke-
zés 
Kiselőadás: kiszakadás a családból 
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: hit és vallás kér-
dései 
Két csoport érvelése: a felnőttek is sírnak 
Otthoni fogalmazás: véletlenek és törvényszerűségek 
Tanórai fogalmazás: őszinteség és hamisság a kommunikáci-
óban 
Drámajáték: hajléktalanok 
Vázlatkészítés a vitához: ünnepek, meglepetések 
Médiapéldák gyűjtése: tisztesség és csalás 
Szerepjáték: irigység, féltékenység 

Kapcsolódások Magyar nyelv, Ember és társadalom 

3. A tanulási képesség fejlesztése 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 11 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

H), E), P), k), i) 
Anyaggyűjtés- és elrendezés lexikonokból, kézikönyvekből  
saját álláspont képviselése 
néma és hangos olvasás 
szövegértés: információk csoportosítása 

Tartalom Regények, például: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 
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A tartalom 
kulcselemei 

epikus műfajok 

epizód 
nézőpont 

cselekményszálak 
konfliktus 
szerkezet 

Tanulói tevé-
kenységek 

fikció 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: szolidaritás 
Kiscsoportos vita: Frontális megvitatás: testi adottságok 
Szituációs játék: rangok és különbségek 
Frontális témakifejtés: egyéni és közösségi szabadság 
Több stílusban kifejtendő téma: idegen népek 
Kiselőadás: utazás (névadónk szülőháza) 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: háború 

Kapcsolódások Ember és társadalom 

4. Ismeretek az irodalomról 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 14 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

I), k), lk) 
az irónia, a gúny, összehasonlításuk 
tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti különbség fel-
ismerése 
a nem saját álláspont megértése 
különféle mondatok változatos és tudatos használata 

Tartalom Képek és formák a költészetben: 
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete 
Balassi Bálint: Egy katonaének 
Csokonai Vitéz  Mihály: A Reményhez; Zsugori uram 
Fazekas Mihály: Lúdas Matyi 

A tartalom 
kulcselemei 

Műnemek 
lírai műfajok 
metonímia, a metonímia típusai 
motívum 
jellem- és helyzetkomikum; versciklus; 
időmértékes verselés 

Főbb tanulói te-
vékenységek 

Az olvasott állásfoglalás értékelése: jó és rossz 
Kiscsoportos vita: igazság és igazságosság 
Vázlatkészítés a vitához: empátia 
Több stílusban kifejtendő téma: hűség 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: bizonyosság és 
kétkedés 

Kapcsolódások Ének-zene, Ember és társadalom 
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5. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fej-
lesztése 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 11.5 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

I), K), n), d), szk) 
érvelés 
epikus műfajok közötti különbség megfigyelése 
a művészi és nem művészi szépség fogalmának megértése 

Tartalom Regényrészletek, például: 
Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember 
Daniel Defoe: Robinson Crusoe 
Robert Louis Stevenson: A kincses sziget 
Fekete István: Tüskevár 
Nógrádi Gábor: Gyermekrablás a Palánk utcában 

A tartalom 
kulcselemei 

cselekményindítás 
bonyodalom 
tetőpont 
megoldás 

Főbb tanulói te-
vékenységek 

Frontális megvitatás: véleményalkotás 
Frontális témakifejtés: korok közti különbség 
Szituációs játék: humor 
Drámajáték: vitakezelés 

Kapcsolódások Ember és társadalom 

Heti óraszám: 3.5 óra kerettanterv szerint 
Évi óraszám: 92.5 óra 

A továbbhaladás feltételei 
A tanulók tudjanak kívülről 6-8 verset, néhány prózarészletet és egy-két 

drámai jelenetet. Legyenek képesek tanári segítség nélkül is a tanult művekről 
rövid, egyszerű tartalmi, szerkezeti és stilisztikai elemzést készíteni. Ismerjék 
fel néhány fontosabb mű versformáját, ritmusát, műfaját. Írásbeli 
szövegalkotásban, feleleteikben használják a szakkifejezéseket is, 
értelmezéseikben váljon hangsúlyossá az esztétikai szempont. Tágabb 
összefüggések figyelembevételével fogalmazzák meg véleményüket, ítéleteiket. 
Egy-egy óra anyagáról, egy-egy altémáról tudjanak önállóan vázlatot készíteni, 
saját vázlataik alapján tudjanak felkészülni. Megbeszélések, viták alkalmával 
legyenek toleráns vitapartnerek, saját véleményüket tudják határozottan 
képviselni. Érvelési kultúrájuk legyen sokágú. Tudják csoportosítani és 
szembeállítani az érveket. Legyenek képesek a témával adekvát területekről 
keresni indokokat, magyarázatokat, bizonyítékokat. Kulturáltan tudjanak 
kommunikálni egymással. A tanulók tudják csoportosítani, tipizálni a meséket, 
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a mesetípusokhoz tudjanak példaszöveget rendelni, legalább egy hosszabb vagy 
két rövidebb mesét tudjanak kívülről. Értelmesen és pontosan tudják felolvasni 
a szövegeket, a kívülről mondott szövegeket tisztán, tagoltan, megfelelő 
ritmusban tudják elmondani. Hangos olvasásuk legyen a szövegműfajhoz és a 
témához illő. Szituációs gyakorlatokban legyenek képesek a karakter 
megjelenítésére, a szövegmondás és játék ne váljon szét előadásukban. A 
legfontosabb fogalmak jelentését ismerjék, tudják helyesen használni azokat. A 
beszélő és elbeszélő szerepét tudják elválasztani, az elbeszélő módokat tudják 
megkülönböztetni, a lírai beszélő szerepét tudják értelmezni. Feleleteikben és 
előadásaikban óvakodjanak az író és a műalkotás szövegében beszélő alak 
azonosításától. Olvasónaplójukban, jegyzeteikben maguk javítsák hibáikat, 
legyenek képesek az órai megbeszélések alapján kiegészíteni, javítani saját 
munkáikat. Írásbeli munkáikban törekedjenek a pontosságra, szakszerűségre, 
szóbeli feladataikban a pontosságra, a helyes beszédre. Tudatosuljon bennük a 
divatszavak, töltelékszavak, a szlengből átvett elemek kerülésének elvárása. 

Irodalom 7. évfolyam 

Célok és feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
A tanuló ismerje és alkalmazza a nem nyelvi kommunikáció eszközeit is. A 

másik ember megértése, tisztelete váljon evidenciává. Vegye észre az önkifeje-
zés hiányosságainak életvezetési, közösségi és morális következményeit. Fi-
gyelje meg a művekben a kulturális kódok és jelrendszerek megértésének nél-
külözhetetlen voltát. 

Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása 
Művészi és nem művészi olvasmányokban egyaránt váljon könnyeddé a 

szövegértés. Az olvasási készség (értő olvasás, hangos és csendes olvasás) fel-
zárkóztatása és további fejlesztése a más jellegű feladatok mellett sem sikkad-
hat el. Elvárja a program a tanulóktól a szövegekben megformált értékek felfo-
gását, értékelését. Mind nagyobb önállósággal kell feltárniuk a művészi szöve-
gek metaforikus jelentéseit. 

A tanulási képesség fejlesztése 
Nagy mennyiségű, rendezetlen nyersanyag alapján is lehetségessé kell vál-

nia az információk megszerzésének és feldolgozásának. 
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Ismeretek az irodalomról 
Népszerű művekkel és a „rólad szól” összefüggés feltárásával törekedni kell 

az olvasás iránti igény felkeltésére. A költői nyelv sajátosságainak megfigyelé-
se mindhárom műnem, sokféle műfaj vonatkozásában is indokolt. A szaktárgyi, 
elméleti és kronologikus ismeretek mellett tájékozottá kell válnia a tanulónak 
az erkölcsi és emberi értékek, emberi problémák kérdésköreiben is. Találkoznia 
kell a magyar és a világirodalom néhány kiemelkedő alkotásával. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesz-
tése 

Mind nagyobb mértékben várható el az önálló gondolkodás, véleményalko-
tás, érvelés. Követelmény az önkifejezés különböző kulturált formáinak meg-
szokottá tétele. Az emberi világ sokszínűségét, az ember egyediségét, különbö-
zőségét nem csupán elfogadni, hanem becsülni is kell, s az erre nevelő műveket 
különösen is érdemes a figyelem középpontjába állítani. Értenie kell a tanuló-
nak a morális és esztétikai kérdések bonyolultságát, érvek nélküli tetszik/nem 
tetszik állásfoglalásai itt már elfogadhatatlanok indoklás nélkül. Nyissanak az 
órai tevékenységek nagy teret a humor számára. 

Témakörök, tartalmak 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 25 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

H), T), k), d) 
szóképek és alakzatok felismerése 
lírai műfajok megkülönböztetése 

Tartalom Reformkori költőink műveiből, például: 
Berzsenyi Dániel: Levéltöredék barátnémhoz 
Kölcsey Ferenc: Csolnakon, Himnusz, Huszt, Parainesis 
Vörösmarty Mihály: Szózat, Ábránd 
Petőfi Sándor: A borozó, A XIX. század költői, Szeptember 
végén, Nemzeti dal 
„Fiaim, csak énekeljetek!”  
Arany János: Szondi két apródja, Epilogus, A fülemüle 
Tompa Mihály: A madár, fiaihoz 
Vajda János: A virrasztók, Nádas tavon 
Könyvtári feladatok 
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A tartalom 
kulcselemei 

műnemek 
líra és dráma 
líra és epika 
dráma és epika 

ballada 
átmeneti műfajok 

drámai monológ 
drámai költemény 

óda és himnusz 
rapszódia és elégia 
műfaji jellemzők 
műfajkeveredés 
műfajötvözet 

Tanulói tevé-
kenységek 

Kiscsoportos vita: hazaszeretet, áldozatvállalás 
Drámajáték: város és vidék 
Több stílusban kifejtendő téma: nemzeti jelképek 
Frontális megvitatás: az alkotás öröme, kreativitás 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: a tanulás értéke 
Kiselőadás: nemzeti sorskérdések 
Forráskeresés vélemény alátámasztásához: szerelem 
Két csoport érvelése: szórakozási formák 
Szituációs játék: terv, program 
Tanórai fogalmazás: hűség, házasság 
Otthoni fogalmazás: törvénytisztelet és ellenszegülés 
Vázlatkészítés a vitához: érdekérvényesítés és önfeláldozás 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: kompromisszumok 

Kapcsolódások Ember és társadalom, Tánc és dráma, Ének-zene 

2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 10 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

I), k), lk), egy) 
lényegkiemelés, összefoglaló jellegű szövegek alkotása 
anyaggyűjtés- és elrendezés lexikonokból, kézikönyvekből  
szövegek átírása 
mások véleményének meghallgatása, megértése  
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Tartalom A líra alapformái – műfaji keresztmetszet az előző téma-
körben fölsorolt művek kapcsán, például: 
Dalok 
Elégiák 
Ódák 
Himnuszok 
Epigrammák 
Helyzetdalok 
Episztolák 
Ars poeticák 

A tartalom 
kulcselemei 

dal 
elégia 
óda 
himnusz 
epigramma 
helyzetdal 
episztola 
ars poetica 
időmértékes verselés 

Tanulói tevé-
kenységek 

Kiscsoportos vita: vicc 
Frontális témakifejtés: háryjánosok 
mai folklór 
Több stílusban kifejtendő téma: pletyka 
Médiapéldák gyűjtése: hír 
Szerepjáték: média 
Otthoni fogalmazás: filmklisék 
Két csoport érvelése: animáció 

Kapcsolódások Magyar nyelv, Vizuális kultúra 

3. A tanulási képesség fejlesztése 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 19 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

E), n), é), p) 
műfaji különbségek felismerése 
rövid szóbeli összefoglalás  
az olvasott művekhez különböző befejezések 
a hallgatósághoz, a beszédhelyzethez való alkalmazkodás 

Tartalom A regény változatai, például: 
Jókai Mór: A kőszívű ember fiai; Egy magyar nábob 
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője; A gavallérok 
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A tartalom 
kulcselemei 

Regénycselekmény, regényszerkezet 
tér- és időszerkezet 
logikai szerkezet 
asszociatív szerkezet 
keretes szerkezet 
Az elbeszélő 
A szereplők jellemzése 
Érvrendszerek 
Érvtípusok 
Következtetések 
Hipotézisek 
Jellemtípusok 

Tanulói tevé-
kenységek 

Drámajáték: esztétikai érték 
Kiselőadás: használati érték 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: ünnepi tudás 
Frontális megvitatás: empátia 
Frontális témakifejtés: befogadás, műértés 

Kapcsolódások Magyar nyelv, Informatika 

4. Ismeretek az irodalomról 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 20 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

H), lk), é), k) 
az érvelés majdani fejlesztése 
elbeszélő művek jellemzőinek felismerése 
előreutalások és késleltetések érzékelése az elbeszélésben 

Tartalom Kisepikai alkotások, például: 
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány; Bede Anna tartozása; A 
Balóthy domínium; Vidéki alakok; Karcolatok 
Krúdy Gyula: A zöldkalapos ember 
Az újságíró Krúdy 
Kosztolányi Dezső: Ozsonna 
Szabó István: Fecskék 

A tartalom 
kulcselemei 

Novella, karcolat, konfliktus, lélektani ábrázolás, monológ, 
belső monológ, párbeszéd 

Tanulói tevé-
kenységek 

Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: drámajáték 
Frontális megvitatás: jelenet 

Kapcsolódások Ember és társadalom 

Heti óraszám: 2 órakerettanterv szerint 
Évi óraszám: 74 óra 
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A továbbhaladás feltételei 
A tanulók a hetedik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi művek 

önálló és közös feldolgozására, elemzésére, értelmezésére. Alakuljon ki bennük 
a komplex elemzés fogalma. A tanulóknak alapvető irodalmi művekről, 
szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő ismeretük, tudásukról 
szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, ugyanakkor legyenek 
képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, közvetítésére is. Alakuljon 
ki értékrendjük, amelynek rendszerében sajátos helyet jelölhetnek ki az 
esztétikai érzékelés során befogadott valóságelemeknek. A tanulók tudjanak 
különbséget tenni elsődleges és másodlagos szempontok, értékes és értéktelen, 
fontos és lényegtelen között. Alakuljon ki bennük egy motivált, mindenfajta 
kultúrára, kulturális értékre nyitott, érdeklődő befogadói attitűd. A tanulók 
legyenek képesek kulturáltan kommunikálni az irodalomról, ismereteiket 
biztosan tudják alkalmazni, vitában tudjanak együttműködni partnerükkel, 
partnereikkel. Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással 
összefüggően beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően 
hangosan olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon 
megértési problémákat. Lírai szövegek értelmezésében, elemzésében 
használjanak poétikai, stilisztikai fogalmakat, az alapvető stíluseszközöket, 
nyelvi alakzatokat ismerjék, és elemzéseikben külön kapjon ez hangsúlyt. 
Ismerjenek irodalomtörténeti korszakokat, szerzői életműveket, stílusokat, 
irányzatokat, s tudjanak párhuzamot vonni az irodalom és más művészetek 
között. Ismerjenek irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, 
ismerjenek irodalmi, művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak „egymáshoz 
rendelni” irodalmi alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Tanulási, 
felkészülési szokásaikban váljon igénnyé a könyvtár használata, a 
szakkönyvek, folyóiratok olvasása. Ismerjék meg a médiaműfajok közti 
különbséget. Lássák át az egyes médiumok műsorstruktúráját, a lapok, 
folyóiratok rovatszerkezetét. 

Irodalom 8. évfolyam 

Célok és feladatok 

Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése 
Legyen képes a tanuló művészi és nem művészi szövegek feldolgozására 

egyaránt. Ismerje fel az irodalmi szövegek értékstruktúráját, és szóbeli felelete-
iben legyen képes azt összevetni saját értékrendjével. Önálló megszólalásai 
mellett vegyen részt a szöveg közös dekódolásában is. A tanuló ismerje és al-
kalmazza a nem nyelvi kommunikáció eszközeit is. A másik ember megértése, 
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tisztelete váljon evidenciává. Vegye észre az önkifejezés hiányosságainak élet-
vezetési, közösségi és morális következményeit.  

Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása 
Ismerje meg az esszéírás különféle módozatait. Tudjon alkalmazni különféle 

elemzési stratégiákat. Vegye észre, hogy másként tekint ugyanarra a szövegre 
saját életkorától és körülményeitől függően ő maga is. Művészi és nem művészi 
olvasmányokban egyaránt váljon könnyeddé a szövegértés. Az olvasási készség 
(értő olvasás, hangos és csendes olvasás) felzárkóztatása és további fejlesztése 
a más jellegű feladatok mellett sem sikkadhat el. Legyen képes a szövegekben 
megformált értékek felfogására, értékelésére. Mind nagyobb önállósággal kell 
feltárniuk a művészi szövegek metaforikus jelentéseit. 

A tanulási képesség fejlesztése 
Legyen képes megkülönböztetni a különféle tankönyvtípusokat és tankönyvi 

szövegműfajokat. Aknázza ki az egyes oktatási szövegtípusok előnyeit, és a kü-
lönféle didaktikai megoldásokkal tanuljon meg élni. Vegye észre a tankönyvi 
kérdések és feladatok segítő jellegét, és tudjon sokoldalú megoldásokat alkotni, 
ahol ez lehetséges. Nagy mennyiségű, rendezetlen nyersanyag alapján is lehet-
ségessé kell válnia az információk megszerzésének és feldolgozásának. 

Ismeretek az irodalomról 
Nyolcadik évfolyamon érdemes megközelíteni a kortárs irodalmat és a mai 

élethez kapcsolódó nem művészi szövegtípusokat is. Legyen képes a tanuló 
feldolgozni és befogadni homályos értelmű, a célzás és az elhallgatás eszközei-
vel élő mai műalkotásokat is. Népszerű művekkel és a „rólad szól” összefüggés 
feltárásával törekedni kell az olvasás iránti igény felkeltésére. A költői nyelv 
sajátosságainak megfigyelése mindhárom műnem, sokféle műfaj vonatkozásá-
ban is indokolt. A szaktárgyi, elméleti és kronologikus ismeretek mellett tájé-
kozottá kell válnia a tanulónak az erkölcsi és emberi értékek, emberi problémák 
kérdésköreiben is. Találkoznia kell a magyar és a világirodalom néhány ki-
emelkedő alkotásával. 

Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai és történeti érzék fejlesz-
tése 

Legyen képes a tanuló irányító kérdések segítségével szempontsort kidol-
gozni az életstratégia megtervezéséhez. A tanuló gyűjtse egybe a pedagógus és 
a taneszközök segítségével a felnőtté válás során felmerülő döntési helyzeteket. 
Értse meg az emberi élet időbeliségét, és a döntések következményekkel járó, 
determináló jellegét. Empátiával szemlélje a megmutatkozó életvezetési mintá-
kat, és az egyéni viszonyuláson túl alkosson meg személyes terveket is. Mind 
nagyobb mértékben várható el az önálló gondolkodás, véleményalkotás, érve-
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lés. Követelmény az önkifejezés különböző kulturált formáinak megszokottá té-
tele. Az emberi világ sokszínűségét, az ember egyediségét, különbözőségét nem 
csupán elfogadni, hanem becsülni is kell, s az erre nevelő műveket különösen is 
érdemes a figyelem középpontjába állítani. Értenie kell a tanulónak a morális és 
esztétikai kérdések bonyolultságát, érvek nélküli tetszik-nem tetszik állásfogla-
lásai itt már elfogadhatatlanok indoklás nélkül. Nyissanak az órai tevékenysé-
gek nagy teret a humor számára.  

Témakörök, tartalmak 

1. Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és alkotása 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 11 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

T), P), d) 
a leírás, az elbeszélés, a jellemzés megkülönböztetése 
pontosság a fogalmazásban 
a jelképes-metaforikus jelentés megértése 
önálló vélemény kialakítása megalkotott szövegművekben 

Tartalom Regények, például: Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig  
Novellák, például: Móricz Zsigmond: Hét krajcár, Virtus 

A tartalom 
kulcselemei 

helyzetkomikum 
jellemkomikum 
tragikomédia 

parabola 
groteszk 

realizmus 
naturalizmus 

Főbb tanulói te-
vékenységek 

Kiscsoportos vita: osztályközösség 
Több stílusban kifejtendő téma: stréberek 
Vázlatkészítés vitához: deviánsok 
Szituációs játék: klikkek 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: továbbtanulás 
Kiselőadás: elitiskolák 

Kapcsolódások Ember és társadalom 

2. Olvasás, írott szöveg megértése és alkotása 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 18 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

TE), H), E), k), d) 
saját vélemény megfogalmazása írásban és szóban 
a fontosabb gondolatok kiemelése, összefoglalása 
néma és hangos olvasás, a ritmus érzékeltetése 



 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 

63 

Tartalom Babits Mihály, 
Kosztolányi Dezső, 
Juhász Gyula, 
Tóth Árpád néhány verse, valamint 
Ady Endre versei, például: Párisban járt az Ősz, Szeretném, 
ha szeretnének, A föl-földobott kő, Magyar jakobinus dala,      
A tűz csiholója, Őrizem a szemed 
Összehasonlító feladatok 

A tartalom 
kulcselemei 

szimbolizmus 
látomás 

Tanulói tevé-
kenységek 

zsenikultusz 
Drámajáték: járványok, betegségek 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: magány 
Frontális megvitatás: öntudat, büszkeség, önkritika 

Kapcsolódások Ének-zene, Tánc és dráma 

3. A tanulási képesség fejlesztése 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 14 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

TE), K), egy) 
szimbólumok jelentésének fölfejtése 
a ki nem fejtett tartalmak kikövetkeztetése  
érvelés 

Tartalom József Attila versei, például: Reménytelenül, Altató, Szüle-
tésnapomra, Tiszta szívvel, Istenem 
Radnóti Miklós versei, Nem tudhatom, Erőltetett menet 
Összehasonlító feladatok 

A tartalom 
kulcselemei 

szürrealizmus,

Főbb tanulói te-
vékenységek 

 gyermekirodalom, létösszegzés, búcsúversek 

Kiscsoportos vita: analízis 
Szituációs játék: neuraszténia 
Teljes mondat és kulcsszó váltogatásával: kétpólusú betegség 
Otthoni fogalmazás: szintézisteremtés 

Kapcsolódások Ember és társadalom 

4. Ismeretek az irodalomról 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 17 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

T), szk), é), d) 
az aktív és a passzív szókincs gazdagítása különböző szöveg-
összefüggésekben 
az információ kritikus befogadása 
elemző-értelmező olvasás 
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Tartalom Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem  
Déry Tibor: A Dunánál 
Gelléri Andor Endre: A szállítóknál 
Örkény István: Egypercesek 
Tamási Áron: Ábel a rengetegben 
Kertész Imre: Sorstalanság 

A tartalom 
kulcselemei 

fantasztikum,

Tanulói tevé-
kenységek 

 szimbólum, anekdota, novella, regény 

Több stílusban kifejtendő téma: tantárgyak 
Frontális témakifejtés: pályaválasztás 
Az olvasott állásfoglalás értékelése: alkalmasság, alkalmatlan-
ság 
Forráskeresés a vélemény alátámasztásához: őszinteség, em-
beri tartás 

Kapcsolódások Magyar nyelv 

5. Az ítélőképesség, az erkölcsi, esztétikai, történeti érzék fejleszté-
se 
Óraszám: Folyamatos fejlesztés, valamint 14 teljes óra 
Kiemelt fejlesz-
tési feladatok és 
kulcskompeten-
ciák 

E), H), é), egy), k) 
könyvek keresése megadott témához egyénileg, csoportosan;  
önálló feladatvégzés, pl. könyvkölcsönzés 

Tartalom Versek a XX. századi magyar lírából, például: 
Szabó Lőrinc: Tücsökzene 
Weöres Sándor: Majomország, Szán megy el… 
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról 
Nagy László: A vasárnap gyönyöre, Ki viszi át a Szerelmet, 
Tűz 
Pilinszky János: Harbach,1944 
Nemes Nagy Ágnes: A szabadsághoz 

A tartalom 
kulcselemei 

jambus, trocheus, daktilus, anapesztus

Főbb tanulói te-
vékenységek 

, spondeus 

Frontális megvitatás: hangulatváltozások 
Drámajáték: életenergiák 
Két csoport érvelése: depresszió 
Tanórai fogalmazás: eufória 
Otthoni fogalmazás: tudatosság, önreflexió 

Kapcsolódások Ének-zene, Ember és társadalom 
 
 
Heti óraszám: 2 óra- kerettanterv szerint 
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Évi óraszám: 74 óra 

A továbbhaladás feltételei 
A tanulók a nyolcadik évfolyam végére legyenek képesek irodalmi és más 

művészeti ágakba tartozó művek önálló és közös feldolgozására, elemzésére, 
értelmezésére. Lássák át a kapcsolatot irodalom és képzőművészet, irodalom és 
zene között. Ismerjenek meg különböző művészeti ágakban felbukkanó 
vándormotívumokat, témákat. Legyenek képesek a szövegek, irodalmi művek 
strukturális és tartalmi szempontú elemzésére, az összefüggések felismerésére 
és értelmezésére, tudják alkalmazni a megfelelő terminusokat, azokat jól 
ismerjék, legyenek tisztában jelentőségükkel, szerepükkel. A tanulóknak 
irodalmi művekről, szerzőkről, korszakokról, stílusokról legyen megfelelő 
ismeretük, tudásukról szóban és írásban is legyenek képesek számot adni, 
ugyanakkor legyenek képesek élményeik, ismereteik, tudásuk átadására, 
közvetítésére is. Figyeljenek fel a művek jelentésének változására az egyén 
életén belül és különböző korokra való tekintettel is. Tudjanak róla, hogy 
minden műalkotásának több olvasata van. Legyenek képesek önállóan 
különböző műfajú szövegek alkotására, legyenek képesek az irodalomról, 
művészetekről alkotott írásaikban a szabatos, pontos fogalmazásra, ismereteiket 
felhasználva, alkalmazva fogalmazzák meg önálló gondolataikat, ítéleteiket, 
kritikai észrevételeiket. Az általános, egyetemes erkölcsi-etikai és esztétikai 
értékek mentén alakítsák ki saját értékrendjüket, alakítsák egyéni ízlésüket. 
Legyenek képesek a saját és az általános értékek között megfelelő egyensúlyt 
teremteni, véleményüket, bírálataikat ezek összhangjában alakítsák ki. 
Tudjanak tisztán, megfelelő ritmussal, értelmes tagolással összefüggően 
beszélni, állításaikat érvekkel támasszák alá. Tudjanak érthetően hangosan 
olvasni, néma olvasásuk mellett a hangos olvasás se okozzon megértési 
problémákat. Legyenek képesek többféle elbeszélő módban és többféle 
elbeszélői műfajban önálló szövegalkotásra. Legyenek tisztában alapvető 
verstani kategóriákkal, ismerjék a különböző ritmusrendszereket. Ismerjenek 
irodalmon belüli kapcsolódásokat, összefüggéseket, ismerjenek irodalmi, 
művelődéstörténeti összefüggéseket, tudjanak „egymáshoz rendelni” irodalmi 
alkotásokat és más művészetek műalkotásait. Legyenek rutinosak az internet 
használatában. Legyenek képeseket adatokat keresni a világhálón. 
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