
TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL 
TANTERV 
 5-8. évfolyam 

 
Az oktatásnak – mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt – alapvető szerepe van 

abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat, amelyek 
elengedhetetlenek a változásokhoz, a változások befolyásolásához, saját sorsuk alakításához. A 
kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyben minden egyénnek szüksége van személyes 
boldogulásához és fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a 
munkához. Mindegyik kompetencia egyformán fontos, mivel mindegyik hozzájárulhat a sikeres 
élethez ez tudás alapú társadalomban. Felértékelődik az egyén tanulási kompetenciájának 
fejlesztése, mert az emberi cselekvőképesség az egész életen át tartó tanulás folyamatában 
formálódik. Számos olyan fejlesztési terület van, amely mindegyik kompetencia részét képezi: 
például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, a 
döntéshozatal, az érzelmek kezelése. A technika és életvitel tantárgynak számos 
kulcskompetencia fejlesztésére van lehetősége.  

• Különféle kommunikációs helyzetben kommunikálni tudjon (például: szóban, írásban, 
szövegértésben). (anyanyelvi kommunikáció)  

• Rendelkezzen azzal a képességgel, hogy rendszerezni, következtetni, indokolni és 
problémát megoldani tudjon. (matematikai kompetencia)  

• Lássa meg az emberi tevékenység okozta változásokat. Gyakorlatias módon tudja tudását 
alkalmazni új berendezések megismerésében és működetésében. Kritikus és kíváncsi 
attitűd alakuljon ki benne. (természettudományi kompetencia)  

•  Értse és alkalmazza az információs társadalom technológiáit. (digitális kompetencia).  
• Készüljön fel a technikai világ további megismerése, a tanulásra. Alakuljon ki saját tanulási 

stratégia, a figyelem fokozatos összpontosítása mellett. A tanultakat az élet minden 
területén széles körben alkalmazni tudják (a hatékony, önálló tanulás).  

• Értse meg az egészséges életvitel-meghatározó szerepét, normatudat, viselkedési és 
általánosan elfogadott magatartási szabályok megértése. Különféle területeken hatékonyan 
tudjon kommunikálni. (szociális és állampolgári kompetencia).  

• Segíti a mindennapi életben, majd a munkahelyén abban, hogy megismerje tágabb 
környezetét, és képes legyen a kínálkozó lehetőségek megragadására. 
(kezdeményezőkészség és vállalkozói kompetencia)  

• Tudja elképzeléseit, élményeit tárgyakban, modelleken, makettekben, az építésben 
esztétikusan kifejezni. (esztétikai – művészeti tudatosság és kifejező képesség)  

• Az iskola alapvető feladata a személyes kompetencia fejlődésének a segítése. A technika és 
életvitel tantárgy követelményei alkalmasak arra, hogy az önkiszolgálás képességei, az 
önvédelmi képességek kifejlődjenek. A kulcskompetenciák fejlesztésével a hátrányos 
helyzetű tanulót is a középiskola, a szakiskola megkezdésére, és a tanulmányok sikeres 
befejezése segíti hozzá.  

 
Célok és feladatok: 

 
 A technika és életvitel tantárgy a világ tapasztalati megismerésére és gyakorlati tudás 

szerzésére nyújt lehetőséget, egyben hozzájárul a tanulás és a munka megszeretéséhez, a tudás 
megbecsüléséhez. A technika és életvitel tantárgy célja és feladata, hogy az iskolát befejezve a 



tanulók tudjanak élni, dolgozni és tanulni a technikai világban. A technika és életvitel tantárgy a 
gyakorlati problémamegoldás folyamatában szintetizálja a tanulók ismereteit, konkrét 
problémahelyzetből indul ki, életszerű megoldásokkal, eljárásokkal dolgozik, végső soron 
kapcsolatot teremt az iskolai tanulás és az iskolán kívüli világ között. A technika és életvitel 
tantárgy célja a mesterséges környezet területeinek és összefüggéseinek bemutatásával a tanulók 
tájékozottságának, biztonságérzetének növelése, az emberi alkotások megismertetésével a világ 
teljességének és szépségének átélése. További célja a felelős, környezettudatos, toleráns 
beállítottság kialakítása, a fenntartható fejlődés megértése, elfogadása, a kritikus fogyasztói 
magatartás megalapozása. Az alkotómunka folyamatának, összetevőinek gyakorlati 
elsajátításával az alkotás örömének átélése, a munka megbecsülése, végső soron a pozitív alkotó 
magatartás kialakítása a cél. 166 A munkafolyamatok és egyes szakmák vázlatos bemutatása, 
megismerése a pályaorientációt alapozza meg. A problémák megoldása, a konfliktusok kezelése 
segít a tanulónak abban, hogy rátaláljon szakmai identitására, helyére a világban, és helyes 
önértékelésű, fejlődőképes autonóm személyiséggé váljon. A tantárgy tanításának feladata 
felkészíteni a mesterséges környezetben való tájékozódása, megismertetni az ember alkotta 
környezet legfontosabb jellemzőivel. Segítse, hogy a megszerzett ismeretek alapján a tanulók 
tudatos szemléletévé és a gyakorlatban előhívható magatartási mintává váljon a környezet és a 
természet védelme, az egyéni életük biztonságát is szem előtt tartva. A tantárgy gyakoroltassa a 
technikai gondolatközlés egyik legáltalánosabb formáját, a valóság képi ábrázolását, a műszaki 
ábrázolás alapjainak megjelenítését. Adjon lehetőséget a műszaki kommunikációs eljárások 
alkalmazásának gyakorlására. Teremtsen optimális feltételeket a természetes és mesterséges 
környezet anyagainak megismeréséhez, az anyagvizsgálatok elemi módszereinek célszerű 
megválasztásához. Tudatosítsa a technikai problémák felismerését és megfogalmazását. Teremtse 
meg a rendszerelemzési, rendszerdiagnosztikai képességet. Gyűjtsön tapasztalatot környezetünk 
jellemző gépeiről, a technikai rendszer vizsgálata, modellezése közben. Tegye lehetővé a modern 
építészet anyagainak és szerkezeteinek összevetését a hagyományos és a népi építészet 
anyagaival és szerkezeteivel. Felkészít a lakóhely vizsgálatára funkció, célszerűség, esztétikum és 
forma összefüggései szerint. Mutassa be a nagy feltalálók és találmányok sorsát, különös 
tekintettel a magyarokra. A tantárgy felkészít a közlekedésben valló biztonságos és 
felelősségteljes részvételre. Megismertet a közlekedés rendszerével a városi-, a közúti-, a vízi és a 
légi közlekedés rendszerével. A tantárgy lehetővé teszi hogy tájékozottak legyenek a KRESZ 
gyalogosokra, kerékpárosokra vonatkozó szabályairól, és az utazással kapcsolatos helyes 
magatartásformákról. A tanulók életvitelét a hétköznapokban is hasznos ismeretek, 
tevékenységek körének tágításával alapozhatjuk meg. A tantárgy feladata, hogy alakítsa ki az 
egészséges életvitel alapkövetelményei szerinti életmódot. Ismerje fel az egészséges táplálkozás 
és az egészséges öltözködés fontosságát. A tantárgy tanítja a háztartási gépek és eszközök 
szakszerű használatát, a háztartási energia és más ellátó rendszereinek ismereteit. Tegye lehetővé 
a korszerű lakáskultúra kialakításának lehetőségeinek megismerését. Az életvitel tantárgy 
neveljen a háztartási feladatok, munkák és a gazdálkodás folyamatainak és összefüggéseinek 
felismerésére. Gyakoroltassa az életet és környezetet védő magatartáshoz szükséges alapvető 
ismereteket. Ismertesse az egyéni és társadalmi létet veszélyeztető tényezőket, az egyén 
felelősségét a veszélyhelyzetek kialakulásában, kialakításában. Teremtse meg a feltételeket a 
munkának, mint értéknek és örömforrásnak az elfogadására, előkészítve a pálya kiválasztását. Az 
emberi tevékenységek, az átélt alkotások és életpályák megismerése révén járuljon hozzá a 
tanulók tudatosabb iskolaválasztásához. Tudatosítsa az egyén szerepét és felelősségét az életpálya 
tervezésében és szervezésében. Az alapozó és a fejlesztő szakaszban a tanulói terhelésnek a 
tanulói képességekhez igazodva kell növekednie. A technika és életvitel tanítása az 5-8. 
évfolyamon egységes kerettantervi anyaga egymásra épül, de a két szakasz több vonatkozásban el 
is tér egymástól. 5-6. évfolyamon az alapkészségek fejlesztése kap fő hangsúlyt. Ez a szakasz – 
igazodva a gyermeki gondolkodás fejlődéséhez, az életkori sajátosságokhoz – figyelembe veszi, 



hogy a 10-12 éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett 
tapasztalatokhoz. 5-6. évfolyamon az integratív - képi gondolkodásra alapozó fejlesztés folyik. 7-
8. évfolyamon, a fejlesztő szakaszban előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás. 

  
Fejlesztési követelmények 

Feladatok és tevékenységformák : 
Az 5-8. évfolyamon a technika és életvitel tanításának alapfeladata felkészíteni a 

mesterséges környezetben való tájékozódásra. Megismertetni az ember alkotta környezet 
legfontosabb jellemzőivel. A tanulók életvitelét a hétköznapokban is hasznos ismeretek, 
tevékenységek körének tágításával alapozhatjuk meg. 
 1. A munka és a technika szükségessége, jelentősége, szerepe az ember életében, haszna és 

veszélyei: a fenntartható fejlődés gondolata Az ember, a természet, a társadalom és a 
technika kapcsolatrendszerének felismerése, és az emberi szükségletekből adódó technikai 
problémák megoldása. A közvetlen mesterséges környezet felelős, tudatos, célszerű 
alakítása, a személyes szerep kipróbálása, gyakorlása. Az emberiség történetében az 
alapvető technikai problémák és a megoldások, tevékenységek kapcsolatának megértése, 
ismerete. Tájékozottak legyenek a kommunikációs és információs rendszerekről. 167 
Tapasztalatok szerzése az információtárolás és továbbítás technikájáról. Alkalmazza a 
számítógépes kapcsolatokat.  

2. Dokumentumismeret (tárgy, könyv, hálózati dokumentum) A dokumentumok (modellek, 
tárgyak a mindennapi életben, könyvtári, hálózati dokumentumok, internet, ismeretterjesztő 
művek, használati utasítások) használata, alkalmazása. Az érdeklődésből származó 
információk és az egyéni tapasztalatok összehangolása.  

3. Az alkotás folyamata, a gyakorlati probléma, felismerési és problémamegoldó folyamat 
részei  

Probléma felismerés. Problémaérzékenység, probléma-felismerés, az emberi problémák és a 
technikai lehetőségek feltárása. A probléma felismerése az egyéni, a családi és az iskolai 
környezetben, valamint a munka világában. Különös tekintettel a emberi szervezetet 
károsító anyagokkal való kapcsolatba kerülés lehetőségeire. (pl. legális és illegális drogok, 
cigaretta, alkohol). A technikai probléma megfogalmazása.  

Tervezés A megoldáshoz vezető út kitalálása. A rendeltetésnek, a formának, a készítése 
eljárásnak és az anyagnak nagyjából megfelelő megoldás kiválasztása. Rövid műveletterv 
(technológiai) és szerkezetterv készítése írásban és vizuálisan. A megoldáshoz szükséges 
készségek számbavétele. A gondolat közérthető megjelenítése szóban, írásban, látszati és 
műszaki ábrában. (szövegértés, rajzolvasás) A terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az 
igénynek és a lehetőségeknek.  

Konstruálás, kivitelezés A terv megvalósítása anyagban, térben. Az algoritmus betartása. Az 
alkotás örömének átélése a tevékenységben. Ítélőképesség az alkotó folyamat minden 
pontján. Az egyszerű alapanyagok alakítása, a kéziszerszámok, háztartási gépek kezelése. 
Az eszközök szerepe a különböző pályákon munkafolyamatokban. A gyakorlati 
tapasztalatra és a tanult tudásra épülő forma, anyag, szerkezet és eljárási ismeret. Az ehhez 
kapcsolódó pályakörök meghatározása. Az önálló munkaszervezés, munkamegosztás 
kialakítása. Az időbeosztás és a tempó, mint egyéni sajátosság szerepe.  

A tevékenység és eredményeinek értékelése Saját és mások terveinek, tervezett 
technológiájának és technikai rendszereinek megértése, megvitatása, eredményeinek, 
hatásainak értékelése, következtetések levonása. Az önellenőrzés fejlesztése. Az erősségek 
és a gyengeségek elhatárolása.  

3. Munkavégzési és tanulási szokások  



Magatartásformák Az alkotói, befogadói (fogyasztói) és környezettudatos magatartás ismerete. 
Önellenőrzés, a társak munkájának értékelése. Az önértékelés szerepének megismerése a 
munkavégzésben.  

Rend, tisztaság, szabálykövetés, időbeosztás Egyszerű eszközök, szerszámok használatában 
figyelem és elővigyázatosság. A rend, a monotónia és a biztonság jelentősége különböző 
pályaterületeken.  

Megfigyelés, vizsgálat Emberi szükségletek és igények, anyagok, szerkezetek, formák 
megfigyelése, vizsgálata, tapasztalati megismerése, lehetséges megoldások keresése. 

Technológiai rend, térszemlélet Eredményes műveleti (időbeli) sorrend betartása az 
alkotófolyamatban, térbeli tájékozódás a konstruálásban. Konkrét pályaterületek, ahol 
dominánsak a térbeli tájékozódás követelményei.  

Gazdálkodás, környezettudatos magatartás Célszerű gazdálkodás az anyaggal, az energiával, a 
munkával és az idővel, anyagi javakkal, kiemelt figyelemmel a tudatos vásárlásra. 
Gazdasági szemlélet: a ráfordítás, eredmény haszon, takarékosság, hatékonyság, a tudatos 
vásárlás szempontjainak ismerete.  

Eszközhasználat, munkaszervezés Jó testtartás, jártasság az anyagalakításban és a szerszámok, 
eszközök használatában. Az egyéni vonzódás és a képességek.  

 
Képességek és készségek fejlesztése 168 

 
Az alapfokú alkotó, kritikai (önértékelő), megfigyelő, ítélő és kommunikációs képességek 

(szövegértés, rajzolvasás) működtetése az alkotó és elemző folyamat során. A munkavégzéshez 
szükséges elemi kézügyesség, eszközhasználati jártasság, anyagminőség iránti érzék, formaérzék, 
szerkezetválasztási jártasság kialakítása. A gyakorlati beállítódás szerepe, mint meghatározó 
tényező a pályaterületek kialakításában. Az alapvető emberi szükségletek és a technikai 
lehetőségek közötti különbség megismerése. A rendeltetés, a jelentés (forma) az anyag, a 
szerkezet, a eljárás és a gazdaságosság összefüggéseinek megismerése. Ennek hatása az 
individuális életszervezésre. Az alkotás funkcionális és formai megfelelése, valamint az eljárás 
célszerűségének és gazdaságosságának megállapítása, a döntés indoklása. A testi és lelki 
egészség fenntartását segíti elő a megfelelő életvitel kialakítása, ami a betegségek megelőzését, 
az egészséges táplálkozás kialakítását teremti meg. Az önellátás képessége a biológiai és a 
komfortszükséglet kielégítését szolgálja. Az önvédelmi képességek kialakításával az egészségre 
káros anyagok, szerek elleni védekezést, - a közlekedési balesetek elkerülését, - a háztartási és az 
iskolai balesetek megelőzését segítjük elő. Az okos szeretet, a türelem és a felelősség az alapja, 
hogy legyen felelőssége önmagával és másokkal szemben.  
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5. évfolyam 

Belépő tevékenységformák  
Tartalom Az ember és környezete  

Természetes és mesterséges környezet kapcsolata, összehasonlítása. A közvetlen 
mesterséges környezet vizsgálata, jellemzőinek megismerése, tapasztalatszerzés a mesterséges 
környezetről. A technika feladata, az emberi szükségletekből adódó technikai problémák 



megoldása. A környezet használata, élet a környezetben. A környezet, a tárgyak használata, 
eszközhasználat, a célszerű környezet szépsége.  
A kommunikáció eszközei és módjai A hírközlés és távközlés összehasonlítása, 

különbözőségek és azonosságok. A tömegkommunikációs eszközök, pl. rádió, televízió, 
videó, telefon, stb. használata.  

Anyagok és átalakításuk Emberi szükségletek és igények, anyagok megfigyelése, vizsgálata. 
Az anyagvizsgálatok elemi módszereinek megismerése. Az anyagok érzékelhető 
tulajdonságainak megállapítása. Egyszerű alapanyagok alakítása, a kéziszerszámok 
kezelése. Eredményes (időbeli) sorrend betartása az alkotófolyamatban. Célszerű és 
környezetkímélő gazdálkodás az anyaggal. Az alkotás örömének átélése e tevékenységben. 
Figyelem és elővigyázatosság az eszközök, szerszámok használatában.  

Tervezés, építés Az emberi problémák és a technikai lehetőségek feltárása. A probléma 
lényegének megfogalmazása szóban és vázlatrajzban. Egyszerű megvalósítható tervek, 
vázlatrajzok készítése a gyakorlati tevékenységekhez. Adott terv megvalósítása rajz alapján. 
Természetes és mesterséges környezet. Az ember védekezése a környezet hatásai ellen. Az 
ember környezet-átalakító tevékenysége. A mesterséges környezet. Kommunikációs és 
információs rendszerek. A kommunikáció eszközei és használatuk módjai. Az anyagok a 
természetben és a mindennapi környezetünkben. Anyagvizsgálatok. Egyszerű anyagi 
tulajdonságok megismerése. Az anyagok formálhatósága, alakíthatósága, felhasználása. 
Tervezés a megoldáshoz vezető út kitalálása. A tervezés folyamata. A funkció, forma és 
esztétikum szerinti tervezés. 169  

Mérés, műszaki ábrázolás A mérés, és a méretek pontosságának szerepe a technikában. Mérés 
milliméter pontossággal, a mérési eredmények feljegyzése. A mérés és a méretek 
pontosságának szerepe a technikában. Méretek és elrendezés leolvasása egyszerű műszaki 
rajzokról. A műszaki rajz jelképei, rajzjelei alapján egyszerű műszaki rajz készítése.  

Épített tér és környezet Természetes és emberi alkotással létrehozott terek, formák és térképző 
elemek esztétikai és ergonómiai követelményeinek bemutatása. Egyszerű tárgyak, 
szerkezetek megalkotásának tervszerű előkészítése és kivitelezése és működésének ismerete. 
Az otthon, a lakóház, a falu, a város, mint közvetlen környezet megismerése, elemzése, 
modellezése. Közlekedési eszközök megismerése, történeti áttekintése, működésük 
modellezése. Az önálló munkaszervezés, munkamegosztás kialakítása.  

Közlekedési ismeretek A közlekedési eszközök történeti fejlődése. A közlekedés rendszere. A 
közlekedés szabályozásának, és a szabályok betartásának szükségessége. A gyalogos 
közlekedés biztonsága. A városi és vidéki közlekedés különbsége. Biztonságos közlekedés 
tömegközlekedési eszközökkel. Helyes, segítőkész magatartás formák. A kerékpáros 
közlekedés szabályainak gyakorlása (tanpályán). Jellemző kerékpáros forgalmi helyzetek 
elemzése.  

 
Életvitel, háztartástan 

 
A család egészsége, táplálkozás Az egészséges életmód, megalapozása (napi testmozgás, 

korszerű táplálkozás) A tisztaság az egészséges élet alapfeltétele Következetes és rendszeres 
testápolás. A környezet tisztán tartása. Az egészséges táplálkozás fontossága. Rendszeres 
étkezés. Egyszerű ételkészítési eljárások.  

Háztartás A háztartás feladatai. A háztartási munka megszervezése. Az életkornak megfelelő 
önkiszolgáló tevékenység. Egyszerű háztartási munkák.  

Ruházkodás Az öltözködés meghatározói, története. A textilipar nyersanyagainak elemzése. A 
textilanyagok egyszerű vizsgálati módszerei. A textilanyagok fajtájai, tulajdonságai. 
Egyszerű textil-megmunkálás és díszítés. A ruhaneműk célszerű használata, gondozása.  



Gazdálkodás Becslés, mérés, méretjelölés. Mérés milliméter pontossággal; a mérési 
eredmények feljegyzése. A méretmegadás elemei. A műszaki rajz jelképei, rajzjelek. Az 
elrendezés szabályai. Rajzolvasás. Épített tér és környezet modellezése. A harmónia és az 
esztétikus környezet kialakítása. Környezetkímélő építés. A lakóház, a falu, a város 
építészete. Közlekedési eszközök kialakulása, modellezése. A technikai rendszer folyamatai, 
a folyamatok energiaigénye. A közlekedés célja. A közlekedés története, a közlekedési 
eszközök fejlődése. Közlekedési rendszer. Gyalogos közlekedés. Városi és vidéki 
közlekedés sajátosságai. A tömegközlekedés. Segítőkész magatartás. Kerékpáros 
közlekedés. Egészséges életmód. A tisztaság jelentősége. Személyi higiéné a családban. A 
táplálkozás jelentősége. Az egészséges táplálkozás. Az élelmiszerek alkotórészei. Háztartási 
munkák. A háztartási munka megszervezéseinek elemei. Munkamegosztás a családban. 
Öltözködés története. Textíliák és szerepük. Textil anyagvizsgálat. A textilanyagok 
csoportosítása. Textilmegmunkálás. 170 Gazdálkodással kapcsolatos elemi összefüggések. 
Az anyagi lehetőségek felmérése. A takarékosság fontosságának tudatosítása. A tudatos 
fogyasztás fontossága. (az árak ismerete és összehasonlítása)  

Kertgazdálkodás alapjai A növények és a szobanövények szerepe életünkben, 
környezetünkben. Szobanövények, kiskert gondozása ápolása. Pénzgazdálkodás. Családi 
gazdálkodás. Takarékosság. Fogyasztói kultúra. Növények gondozása, ápolása. Növények a 
lakásban.  

Fogalmak 
Az ember és környezete: természetes környezet, alkalmazkodás a környezethez, 

eszközhasználat, mesterséges környezet, technikai környezet, társadalmi környezet.  
A kommunikáció eszközei és módjai: kommunikáció, adat, hír, információs rendszer, jel, kód, 

kódolás, tömegkommunikáció.  
Anyagok és átalakításuk: természetes anyagok, feldolgozott (átalakított) anyagok, 

anyagvizsgálatok, fizikai vizsgálatok, anyagok tulajdonságai, fémek, forma, funkció, 
műveletsor, algoritmus, előkészítő-, alakító-, szerelő műveletek.  

Tervezés, építés: környezetkímélő tervezés, esztétikus környezet, harmónia, természetes és 
emberi alkotással létrehozott terek, formák, térképző elemek, városrész jellemzői, építési 
módok, szerszámhasználati alapfogalmak, szerkezet, technikai rendszer, technikai rendszer 
működése.  

Mérés, műszaki ábrázolása: a mérés pontossága, becslés, mérés milliméter pontossággal, 
műszaki rajz, vázlatrajz, műszaki rajz jelképei, rajzjelei, méretmegadás elemei, rajzolvasás.  

Közlekedési ismeretek: a közlekedés célja, a közlekedés története, közlekedési magatartás, 
gyalogos közlekedés, közlekedési szabályok, a szállítás eszközei, tömegközlekedés, a 
tömegközlekedés szabályai, kerékpáros közlekedés szabályai, a kerékpár története, 
környezetszennyezés.  

Életvitel, háztartástan: egészséges életmód, testápolás, rendszeres étkezés, személyi higiéné, 
tisztaság, egészséges táplálkozás, az élelmiszerek alkotórészei, háztartási munka, 
munkamegosztás, szelektív hulladékgyűjtés, öltözködés, textil anyagvizsgálatok, nedvszívó 
képesség, növényi- állati- és mesterséges szálasanyagok, fonás, szövés, nemezelés, kézi 
varrás, hímzés, gazdálkodás, árak, piac, jövedelem, anyagi lehetőségek, zsebpénz, családi 
gazdálkodás, takarékosság, fogyasztói kultúra.  

Kertgazdálkodás alapjai: növények gondozása, ápolása, talajművelés.  
 

A továbbhaladás feltételei 
 

 A technika elveinek figyelembevételével a környezet jelentőségének felismerése. 
Ismerkedés a környezet tudatos átalakításának elveivel és szükségességével. Egyszerű, 
mindennapos technikai rendszerek azonosítása. A kommunikáció alapfogalmainak alkalmazása, 



tömegkommunikációs eszközök kezelése. Egyszerű műveleti algoritmusok értelmezése és 
végrehajtása (egyszerű tervek és vázlatrajzok készítése). Becslés centiméter pontossággal, mérés 
milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok olvasása és készítése. A gyalogos, a 
kerékpáros és a tömegközlekedés szabályainak és helyes magatartásformáinak alkalmazása. Az 
egészséges életmód fontosságának tudata. A következetes és rendszeres tisztálkodás ismerete. Az 
életkornak megfelelő önkiszolgáló tevékenységben való részvétel. Az egészséges táplálkozás 
jelentőségének felismerése. A családi munkamegosztás ismerete, a házi és ház körüli munkák 
gyakorlása. A szükséges eszközök és szerszámok szakszerű és balesetmentes használata. Ismerje 
az öltözködés meghatározóit és gondozását. Környezetkímélő magatartás és takarékosság 
fontosságának felismerése. A tudatos fogyasztói ismeret.  

 
6. évfolyam 

 
Belépő tevékenységformák  
Tartalom  

Az ember és környezete Természetes és mesterséges környezet. A természetes folyamatok, a 
természet törvényeinek megfigyelése, pl. mozgás, változás, élet és pusztulás. A mesterséges 
környezettel kapcsolatos helyes viselkedés. A környezet A természetes rendszerek és 
folyamataik, a természet törvényei. Az ember védekezése a környezet kellemetlen hatásai 
ellen. A technikai környezet körültekintő, gondos felhasználása. 171 rendszeres 
tisztántartása, hulladékgyűjtés. A személyes hatások, lehetőségek és szerepek felismerése a 
közvetlen környezet kialakításában. A természetes és mesterséges rendszerek működéséhez 
energiára van szükség. Példák természetes vagy mesterséges rendszerek működésére. A 
környezetbarát technika jelentősége.  

Kommunikációs rendszerek A hír, a jel, a jelrendszer és az információs fogalmak használata. 
Az információtárolás és továbbítás eszközeinek megismerése, gyakorlati működtetésük. 
Logikus, algoritmikus gondolkodás használata. Technikatörténeti érdekességek 
megismerése. Egyszerű axonomatikus és vetületi rajzok készítése és olvasása.  

Anyagok és átalakításuk További tapasztalatok szerzése a természeti (fa) és feldolgozott 
(átalakított) anyagok tulajdonságairól. A faanyagok szerkezetének vizsgálata. A műanyagok 
gyártása, csoportosítása, vizsgálata.  

Az anyagok feldolgozása Jellemző tulajdonságok kiemelése a feladat megoldásához 
kapcsolódóan. A rendeltetésnek, a formának, az anyagnak, valamint a készítési eljárásnak 
megfelelő megoldás kiválasztása. Anyagkiválasztás, tulajdonság és funkció összefüggései 
alapján. Az előnyök és a hátrányok mérlegelése. Gazdaságos, környezetkímélő 
tevékenységsor tervezése és alkalmazása. A munkavégzéshez szükséges elemi kézügyesség 
és eszközhasználati jártasság. Anyagminőség iránti érzék, formaérzék. Felelős alkotói és 
befogadói magatartás.  

Tervezés, építés Tervezés, a megoldáshoz vezető út kitalálása. Egy adott terv megoldása. 
Technikai összefüggések meglátása az ábrákról. 2-3 lépéses technológiai terv írása. A terv 
bemutatása, indoklása szóban. A terv funkcionális és formai megfelelésének megállapítása. 
Felelős alkotói és befogadói magatartás.  

Mérés, műszaki ábrázolás Mérési eredmények feljegyzése, leolvasása a rajzos ábrákról. A 
mérési pontosság jelentősége a technikában. Gyakorlottság a hosszúság becslésében, mérés 
cm pontossággal. A méretmegadás helyes alkalmazása Tárgyak felismerése vetületek 
alapján. Egyszerű műszaki rajz készítése a műveleti algoritmus betartásával. Rajzeszközök 
gyakorlott, szakszerű használata.  

Épített tér és környezet Épített tér és környezet modellezése, a szerkezet, a funkció és a 
méretük szempontjából. Az alkotás folyamatának megtervezése. A lényeges jegyek 
felismerése modellalkotás kapcsán. Anyag, forma, stabilitás, egyensúly és elrendezés 



alkalmazása. Az Gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. Változás és változtatás. A jelek 
világa. Jelrendszer és információ. Számítógépes kapcsolatok. Technikatörténeti példák. 
Műszaki kommunikáció. Az anyagok tulajdonságai. Az anyagok fizikai vizsgálata. Az 
anyagvizsgálatok elemi módszereinek célszerű megválasztása. Az anyagok kiválasztása. 
Anyagok alakítása, kéziszerszámok kezelése. Az anyagok feldolgozásához szükséges 
szerszámok és eszközök balesetmentes használata. Technikai problémák megfogalmazása 
szóban. Tervezés vázlatrajz készítése. A feladat megoldásának algoritmusa a tervezéstől a 
megvalósulásig. A mérés pontossága, méretarányok. Méretmegadás Rajzolvasás. Vetületi 
ábra értelmezése. Vetületi ábrázolás, axomatria. Műszaki rajzi szabályok. Az épített tér és 
környezet optimális kialakítása. A házépítés menete. A lakás jellemzői, funkció, belső terei, 
a részek kapcsolatai. A lakás és környezete. Energiatakarékos lakások. 172 emberi 
szükségletek és igények megfigyelése, vizsgálata, tapasztalati megismerése. Építőipari 
szakmák.  

Gép mint technikai rendszer Szöveges feladatok értelmezése. Technikai problémák 
felismerése és megfogalmazása. Logikai áramkörök értelmezése és építése.  

Közlekedési ismeretek A szárazföldi közlekedés története és a közlekedési eszközök fejlődése. 
Gyalogos közlekedés. Közlekedési szabályok, szabályismeret, kerékpáros közlekedés. 
Segítségnyújtás közlekedési baleset esetén. A közlekedéssel kapcsolatos helyes magatartási 
szabályok alkalmazása.  

 
Életvitel, háztartástan 

 
A család egészsége. Családi szerepek bemutatása. Személyi higiéné a kamaszkorban, 

következetes és rendszeres testápolás fontossága. A probléma felismerése az egyéni, a 
családi és az iskolai környezetben. Különös tekintettel az emberi szervezetet károsító 
anyagokkal való kapcsolatba kerülés lehetőségére. (például: legális és illegális drogok, 
alkohol, cigaretta).  

A lakás – lakókörnyezet A környezetalakítás fontossága. Összefüggés a környezet és a 
közérzet között. Kiegyensúlyozott, harmonikus környezet kialakítása, ápolása és 
karbantartása. Gazdaságos munkavégzés észszerű környezetben. Az emberi alkotásokban 
megtestesülő használati, esztétikai, formai és etikai értékek.  

Konyhatechnológia A kornak megfelelő, energiát és tápanyagot tartalmazó táplálékok. A 
tápanyagszükséglet, az energiaszükséglet és az életmód összefüggései. Egészséges 
tápanyagarányok és étrend. Az elméleti és gyakorlati feladatok összekapcsolása. Kapcsolás 
modellezése. Utasítást közvetítő áramkörök. A közlekedési eszközök fejlődése. A közúti 
közlekedés kialakulása. Biztonságos közlekedés. Kerékpáros közlekedés. A kerékpár 
biztonsági felszerelései. Felelősség a közlekedésben. Gyermek a családban. A tisztaság az 
egészséges élet alapfeltétele. A lakás funkciói szerkezete és térszükséglete. Az ergonómia 
figyelembevétele. A korszerű lakás berendezése. A lakás és az iskola otthonossá tétele. 
Egészséges táplálkozás. Egyszerű konyhatechnikai eszközök, egyszerűbb gépek használata. 
Étkezési gyakorlatok. Terítés és tálalás szabályai  

Ruházkodás Hagyományos és korszerű textilkészítési eljárások. A ruhaneműk célszerű 
használata és egyszerű ápolása.  

Munkaszervezés A háztartási munkafolyamat megfigyelése, elemzése. A háztartás 
irányításának feladatai. Környezettudatos beállítottság.  

Gazdálkodás A család gazdálkodásának belső összefüggései. A takarékosság jelentősége a 
mindennapi életben. Elemi tájékozottság a családi alapellátáshoz tartozó termékek áráról. A 
zsebpénzzel való gazdálkodás.  

Kertgazdálkodás alapjai Az otthont és az iskolát díszítő növények ápolása. Szobanövények 
szaporítása. Egyszerű textilmegmunkálás, díszítés és munkaeszközei. Textíliák javítása, 



ápolása. A háztartási munkák. Háztartási munkamegosztás. A háztartási hulladékok 
szelektív gyűjtése. A családi gazdálkodás. A bevétel és kiadás tervezési módjai. Állandó, 
alkalmi és változó kiadások. Tudatos fogyasztás. Zsebpénz. Szobanövények gondozása, 
ápolása. Zöldségfélék szaporítása, növényvédelem. 173 Palántanevelés, ápolási munkák. 
Vegyszer nélküli növényvédelem bemutatása. Környezetvédelem jelentősége életünkben.  

 
Fogalmak 

Ember és környezete: természeti folyamatok, a természet törvényei, természetes rendszerek, 
mesterséges rendszerek, energia.  

Kommunikációs rendszerek: hír, jel, jelrendszer, információ, információ-tárolás, információ-
továbbítás, műszaki kommunikáció, axonometrikus rajz, vetületi rajz.  

Anyagok és átalakításuk: A fa tulajdonságai, hajlíthatóság, szilárdság, forgácsolhatóság, 
keménység, anyagkiválasztás, a fa szerkezete, fahibák, a fa betegségei, fapótlók, 
műanyagok, hőre lágyuló műanyagok, hőre keményedő műanyagok, műanyagok gyártása, 
technikai rendszer.  

Tervezés, építés: tervezés, vázlatrajz, algoritmus, méretarányok, műszaki rajz szabványai, 
méretmegadás, vetületi ábrázolás, axonometria.  

Épített tér és környezet: szerkezet, funkció, modellalkotás, makett, modell, házépítés, lakás 
funkciói, a lakásbelső terei, energiatakarékosság, stabilitás, egyensúly, elrendezés, építőipari 
szakmák. Gép mint technikai rendszer, logikai áramkörök, utasítást közvetítő áramkörök.  

Közlekedési ismeretek: szárazföldi közlekedés története, közlekedési eszközök fejlődése, 
kerékpár működése, biztonságos közlekedés, a kerékpár biztonsági felszerelései, 
balesetmegelőzés, segítségnyújtás.  

Életvitel, háztartástan: személyi higiéné, testápolás, a szervezetet károsító anyagok: drogok, 
alkohol, cigaretta, a lakás funkciói, a lakás szerkezete, a lakás térszükséglete, ergonómia, 
közérzet, harmonikus környezet, konyhatechnológia, konyhatechnikai műveletek, 
tápanyagok, táplálékok, tápanyagok, ételkészítési eljárások, étrend, konyhatechnikai 
eszközök, esztétikus terítés szabályai, tálalás szabályai, textilkészítési eljárások, ruhaneműk 
gondozása, textilmegmunkálás, öltésfajták, varrás, hímzés, háztartási munkák, háztartás 
irányítása, háztartási munkamegosztás, szelektív hulladékgyűjtés, családi gazdálkodás, 
takarékosság bevétel, kiadás, állandó kiadások, alkalmi kiadások, változó kiadások 
alapellátás, zsebpénz.  

Kertgazdálkodás alapjai: növények ápolása, palántanevelés, zöldnövények szaporítása, 
növényvédelem, vegyszer nélküli növényvédelem, környezetvédelem.  

 
A továbbhaladás feltételei 

A természet törvényeinek ismerete, gazdálkodás a természeti erőforrásokkal. Az 
információtárolás és továbbítás eszközeinek használata. A munkavégzéshez szükséges anyagok, 
az átalakításhoz szükséges szerszámok és gépek kiválasztása, balesetmentes és szakszerű 
használata. Mérés milliméter pontossággal. Egyszerű műszaki rajzok készítése. Tárgyak 
felismerése vetületek alapján. A makett és a modell szerepe. Logikai áramkörök értelmezése. A 
biztonságos közlekedés alkalmazása. A kerékpáros közlekedés szabályai. Az egészséges életmód 
ismeretei. Az emberi szervezetet károsító anyagok elkerülési módjai. Egyszerű háztartási munkák 
gyakorlati végzése. Családi gazdálkodás összefüggései. A takarékoskodás lehetőségei, tudatos 
fogyasztás.  

 
7. évfolyam 

 
Belépő tevékenységformák  
Tartalom  



Az ember és környezete Az energia jelentőségének felismerése. A természet változásai, 
amelyek természeti folyamatok során mennek végbe. Energia a természetben. Az energia 
felhasználása a különböző korokban Az energia átalakítások környezeti problémái.  

Kommunikációs rendszerek Az információátadás folyamata. Információforrás, átalakító 
(kódoló), továbbító, visszaalakító, információnyelő, tárolók működése. A számítógép mint 
információtovábbító és átalakító rendszer. A Energiaforrások: megújuló energiaforrások: a 
napsugárzás, a víz energiája, az ár-apály energia, geotermikus energia; ásványi 
energiaforrások: a kőszén, a kőolaj és a földgáz. Az energia előállítása és felhasználása. Az 
erőművek működése. Az erőművek és a bányászat környezetkárosító hatásai. 
Környezetkímélő technológiák. Információadás. A számítógép szerkezete és működései. 174 
számítógép szerkezete, működése. Különböző számítógépes alkalmazások. A számítógépes 
hálózatok sokrétű felhasználása. Műszaki kommunikáció. Metszeti ábrázolás alkalmazása. A 
metszet képzése, teljesmetszet, félmetszet, kitörés.  

Anyagok és átalakításuk Anyagok és energia. Összetétel – szerkezet – tulajdonság – funkció 
gondolatlánc. A fémek technológiai tulajdonságai és alkalmazásaik. Az egyes anyagokhoz 
kapcsolódó technikatörténeti vonatkozások. Az anyagok helyettesíthetősége és 
cserélhetősége. A környezetszennyező anyagok újrahasznosítása.  

Tervezés, építés A gép mint technikai rendszer. A gépek szerepe az ember életében. A gépek és 
a géprendszerek fejlődése. A gépek általános jellemzői. A kerékpár történeti fejlődése. A 
kerékpár mint összetett gép. Erőgépek. Fejlesztés, szabadalom.  

Közlekedés ismeretek A magyarok szerepe és jelentősége a közlekedés fejlesztésében és 
fejlődésében. A közúti, légi, vízi és vasúti közlekedés szabályai. A kerékpáros közlekedés 
szabályainak kiterjesztése. A környezetvédelem szerepe a közlekedésben.  

Életvitel, háztartástan A család egészsége Személyi higiéné a pubertás korban, egészségrontó 
hatások elemzése. A tiszta öltözet és a környezeti tisztaság figyelembevétele. 
Környezethigiéné a lakóhelyen, a lakásban és az iskolában. A veszélyek felismerése, a káros 
szenvedélyek: például az alkohol, a cigaretta, a legális és illegális drogokkal kapcsolatban. A 
szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok szervezése. Az egyéni és társadalmi létet 
veszélyeztető tényezők felismerése, a veszélyhelyzetek kialakulásában, kialakításában (pl. 
tűz, gáz, stb.)  

Táplálkozás és konyhatechnikai eljárások Az egészséges táplálkozás szabályai, a 
korosztálynak, az évszakoknak, a megterhelésnek és a személyi adottságoknak megfelelően. 
Tápanyagaink közelebbről. Az ételkészítés alapelemei. Konyhatechnikai eljárások: 
előkészítő, elkészítő és kiegészítő műveletek. Ételsor tervezése. Az ételkészítés helyre és 
eszközei. Élelmiszervásárolási szempontok: ár és minőség összevetése.  

A lakókörnyezet tervezése Közművesítés tervezése. A lakás villany-, víz- és földgáz 
vezetékeinek megkülönböztetése. A lakás különböző helyiségeinek A műszaki rajz 
kommunikációja. Egyszerű metszeti ábrázolás. Anyagforrások. Energiahordozó ásványok. 
Az anyag sokoldalú felhasználása. Tulajdonság és felhasználás. Anyagvizsgálatok. A fémek 
előállítása. A gépek környezetünkben. Az ember és a gép kapcsolata. A gépek működése. A 
géprendszerek és részeik. Gépegységek tervezése és modellezése. Mechanikai 
transzformátorok, egyszerű mechanizmusok tervezése és modellezése. A kerékpár 
szerkezetének tanulmányozása. A dugattyús gőzgép működése. Magyarok a közlekedésért. 
Közlekedéstörténet. A közúti, légi, vízi és vasúti közlekedés rendszere. A kerékpáros 
közlekedés. A közlekedési eszközök környezetkímélő használata. Következetes testápolás, 
tudatos higiénés magatartás. Környezeti tisztaság. Környezethigiénia. Káros szenvedélyek 
veszélyei. Egészséges táplálkozás szabályai. A szabadidő hasznos eltöltése. 
Katasztrófavédelem. Anyag-átalakítások a konyhában. Tápanyagaink (teljes értétű és nem 
teljes értékű) Tápanyagtartalom. Komplettálás. Konyhatechnikai eljárások. Konyhaeszközök 
és gépek használata. Az élelmiszerek tárolása. Az infrastruktúra elemei. A lakás 



energiaellátása. Energiatakarékos világítás és fűtés. 175 kialakítása. A lakás ésszerű és 
ötletes berendezése. Az átlagos háztartás gépeinek szakszerű, energiatakarékos működtetése.  

Ruházkodás A textíliák alapanyaga, a természetes és mesterséges alapanyagú textíliák 
megkülönböztetése. A textíliák csoportosítása, felhasználása. A ruházat gondozása, javítása: 
A varrógép használata és karbantartása.  

Háztartási munkák A háztartási munkák megszervezésének célszerű módja. Munkafolyamatok 
megfigyelése, elemzése (idő és út mérése). Tisztítási és mosási eljárások alkalmazása, (a 
mosó- és tisztítószerek használati utasításainak figyelembevételével). Vendéglátás tervezése 
és gyakorlati szervezése.  

Gazdálkodás Költségvetés készítése. A piaci kínálat megítélése és minősítése. Ésszerű 
döntéshozatal az árak és a minőség összehasonlítása alapján. A fogyasztói érdekvédelem 
lehetőségeinek kihasználása.  

Kertgazdálkodási alapjai Növények szerepe az éltünkben. Életmódjukban a természet tisztelte 
váljék meghatározóvá.  

Pályaorientáció Egyes foglalkozások és képességek összevetése. Személyes igények 
meghatározása. Az ismeretek, tapasztalatok, élmények hatása a pályacélok kitűzésében. A 
tanulás szerepe a sikerben. Megfelelő hőszigetelés. Textíliák alapanyaga. Varrási 
gyakorlatok varrógéppel. Napi, heti és havi munka tervezése. (pl.: nagytakarítás szervezési 
feladatai). Tisztítás, mosás. Vendéglátás. Költségvetés készítése. Piac és kereskedelmi 
szolgáltató környezet, a piaci árak összehasonlítása. Termékelemzés. Fogyasztói 
érdekvédelem. Növényszaporítás, növénytermesztés, növényápolás. Kerti és szobanövények 
gondozása. Az eredményes munkavégzés összetevői. Pályaválasztási alapfogalmak 
összegyűjtése. Pályaismeret.  

 
Fogalmak 

Az ember és környezete: energiaforrások, napsugárzás, a víz energiája, ár-apály energia, 
geotermikus energia, ásványi erőforrások, kőszén, kőolaj, földgáz.  

Kommunikációs rendszerek: információs rendszerek, információforrás, kódolás, információs 
csatorna, információtárolás, műszaki rajz kommunikációja.  

Anyagok és átalakításuk: technológia, technológiai átalakítás, anyagtudomány, anyagforrások, 
az anyag szerkezete, helyettesíthetőség, cserélhetőség, energiahordozók, állapotmegóvás, 
anyagvizsgálatok, szakító, hajlító, nyíró- és fárasztó vizsgálatok.  

Tervezés, építés: erőgépek, gépek, géprendszerek, munkagép, közlőmű, mechanikai 
transzformátorok, egyszerű mechanizmusok, gépelemek, kerékpár szerkezete, karbantartása, 
dugattyús gőzgép.  

Közlekedési ismeretek: közlekedéstörténet, közúti, légi, vízi és vasúti közlekedés rendszere, 
úthálózat, vasúthálózat, kerékpáros magatartás.  

Életvitel, háztartástan: tisztaság, ápoltság, öltözködés szabályai, személyi higiéné, környezet-
higiéné, káros szenvedélyek, alkohol, cigaretta, legális és illegális drogok, szabadidő, 
tápanyagok, teljes értékű tápanyag, nem teljes értékű tápanyag, tápanyag tartalom, 
élelmiszer-alapanyagok, komplettálás, konyhatechnikai eljárások (előkészítő, elkészítő, 
kiegészítő műveletek), ételkészítés, ételsor, fogyasztói érdekvédelem, közművesítés, 
energiatakarékos világítás és fűtés, hőszigetelés, infrastruktúra, energiatakarékosság, 
háztartási munkák tervezése, textíliák, varrógép, napi,- heti és havi munka, tisztítás, mosás, 
idő és út mérése, vendéglátás, piaci árak, háztartási jövedelmek, háztartások kiadásai, 
takarékosság, fogyasztói érdekvédelem. 176  

Kertgazdálkodás alapjai: talajvizsgálatok, tápanyag-utánpótlás, tápanyagfajták, 
vízgazdálkodás, növényszaporítás, növénytermesztés, növényápolás.  

Pályaorientáció: önismeret, pályaismeret, foglalkozási ágak, pályaelképzelés, érdeklődési 
területek.  



 
A továbbhaladás feltételei 

 
A technika társadalomra és természetre gyakorolt hatásainak vizsgálata. Véleményalkotás a 

fenntartható fejlődésről. A lehetséges környezetkímélő nyersanyag és energiaforrások bemutatása 
és elemzése a felhasználhatóság szempontjából. Információs rendszerek és csatornák, információ 
átadás továbbítás, tárolás. A számítógép szerkezete, működése. Egy konkrét egyszerű gyártási 
folyamat bemutatása. Az erőműtípusok egyszerű összehasonlítása. Az alternatív energiaforrások 
és a környezetkímélő technológiák áttekintése. Gépek működésének bemutatása, modellezése. A 
gépek általános jellemzőinek ismerete. Erőgépek működése. Jelentős magyar és külföldi 
találmányok és feltalálók azonosítása. A közúti, a légi, a vízi, a vasúti közlekedés rendszereinek 
elemzése. Kultúrált közlekedési magatartása alkalmazása. A korszerű táplálkozás módszereinek 
használata. Korszerű ételsor önálló összeállítása. Egyszerű háztartási gépek használata. Az 
infrastruktúra elemeinek ismerete. A fogyasztói érdekvédelem lehetőségeinek felismerése. A 
takarékosság alkalmazása. A piaci kínálat megítélése és minősítése. A növények gondozása, 
ápolása. Pályaválasztási alapfogalmak gyűjtése.  

 
8. évfolyam 

Belépő tevékenységek  
Tartalom  

Ember környezete  
Anyag és energia A villamos energia. Energia az életünkben. Az emberiség energiaigénye és az 

ezzel kapcsolatos környezeti problémák. Az elektromos áram útjának bemutatása az 
erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos berendezéseinek helyes használata. Mit kell 
tenni áramütés esetén? A technikai újdonságok befogadása.  

Energia és környezet A természet kizsákmányolása a fenntartható fejlődés. Környezetkímélő 
energiaforrások. A napenergia közvetlen felhasználása.  

Korszerű épületek Hagyományos és modern irányzatok az építészetben. A modern építészet 
anyagának felhasználása. A hagyományos építőanyagok alkalmazása. A települések 
alapjellemzője. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai. Véleményalkotás az 
építészeti, esztétikai környezetszennyezésről. Az épített környezet és életvitel kapcsolata.  

Tervezés, építés Az irányítás célja, alapjellemzői. Az irányítás formái: vezérlés és szabályozás. 
Vezérlés: kézi vezérlés, programvezérlés. Szabályozás: kézi és önműködő. Vezérlések és 
szabályozások a gyakorlatban A vezérlés és szabályozás fogalmának elmélyítése, pl. 
programkapcsolós áramkörök tervezésével. A korszerű technológiák összehasonlítása és a 
közös vonások kiemelése. Energia felhasználás története. Villamos energia rendszerek. A 
villamos energia előállítása és hasznosítása. A lakás elektromos hálózata: 
fogyasztórendszer. Az elektromos áram veszélyei. Villamos berendezések a lakásban. Az 
erőművek környezeti hatásai. Alternatív energiaforrások. A napenergia. A modern 
építészet anyagai. Építőanyagok, szerkezeti anyagok. A lakóházak építése. Lakóépületek, 
középületek. A magyar népi építészet. A háztípusok fő jellemzője. A gépek irányítása. 
Önműködő rendszerek. A vezérlés és a szabályozás lényege, alkalmazása. Számítógépes 
irányítás. Robotok. 177  

Közművek létrehozása és működtetése Különböző korok vízvezeték és fűtés- rendszereinek, 
összehasonlítása. A víz útja. Korszerű vízelvezetés, csatornázás. Nagyüzemi 
szennyvíztisztítás. Az egyedi, villamos, földgáz, városi gáz, központi fűtés, távfűtés, 
napenergia felhasználásának összehasonlítása. Hőközpontok, fűtőművek, fűtőerőművek 
szerepe a távfűtésben. Energiatakarékossági lehetőségek a háztartásban.  

Kommunikációs rendszerek Az információs rendszerek működése. Az információtárolás és 
továbbítás technikája. Mágneses adattároló eszközök. (hajlékonylemezes tárolók). Optikai 



adattároló rendszerek. (CD/DVD lejátszók) Multimédia alkalmazási lehetőségek. 
Információs hálózatok terjedése: műholdas műsorsugárzás, mobiltelefonok. Számítógépes 
hálózatok, az internet használata. Műszaki ábrázolás készítése (jelképes és metszeti 
ábrázolás).  

Biztonságkultúra Az egyéni és társadalmi létet veszélyeztető tényezők felismerése. Az egyén 
felelőssége a vészhelyzetek kialakulásában, kialakításában.  

Közlekedési ismeretek A motorizáció előnyeinek, hátrányainak és veszélyeinek felismerése, 
azonosítása. A gépkocsi és a motorkerékpár működésének tanulmányozása. A közvetlen 
lakókörnyezet közlekedési szerkezetének tanulmányozása. A közúti közlekedés 
szabályainak és pozitív magatartásformáinak tudatosítása.  

Életvitel, háztartástan Élet a családban A felnőtté érés folyamata. Szeretetteljes kapcsolat a 
szülőkkel, testvérekkel. Megfelelő baráti kör megválasztása,- az alkalmazkodóképesség 
jelentősége. Az egészségi állapotot befolyásoló tényezők. Egészséges táplálkozás. 
Anyagcsere és tápanyagok. Teljes és nem teljes értékű fehérjék szerepe a táplálkozásban. 
Sav-lúg egyensúly biztosítása az étrendünkben. A káros szenvedélyek veszélyei. A 
dohányzás és az alkohol káros hatásai. Az alkohol útja a szervezetben. A kábítószer – 
fogyasztás veszélyei: egészségügyi és társadalmi veszélyek. Szabadidő hasznos eltöltése.  

Konyhatechnikai eljárások Élelmiszerek tartósítása. A tartósítás célja. Nagyüzemi és házi 
körülmények között alkalmazható élelmiszertatosító eljárások: szárítás, hőkezelés, 
soványítás, hűtés, fagyasztás, mélyhűtés, pácolás, füstölés. Étrend, heti étrend tervezése. 
Az ételkészítés és az évszak összehangolása. Átgondolt vásárlási Vízelvezető rendszer. A 
vízművek és szolgáltatásaik. A települések és a lakóépületek víz és csatornahálózata. A 
közlekedő edények elvén alapuló modellek építése. Fűtési rendszerek. A lakás fűtése. 
Energiatakarékosság és a környezet megóvása. Korszerű információs rendszerek. Az 
információ tárolása és továbbítása. Mágneses és optikai adattárolók. Multimédia. 
Információs hálózatok. Számítógépes hálózatok. Műszaki ábrázolás. Katasztrófavédelem 
(tűz és polgári védelem), tervezés, megelőzés, beavatkozás, értékelés. A közlekedés káros 
környezeti hatásai, pl. levegőszennyezés, zajártalom. A gépjárművek szerkezete, története. 
A városi és a vidéki közlekedés. A közúti közlekedés szabályai. Milyen lesz a jövő hazai 
közlekedése? A jó családi környezet. Az egészségmegőrzés kultúrája. Egészséges 
táplálkozás fontossága. Helyes napirend és életmód kialakítása. Káros szenvedélyek 
veszélyei. Étrend tervezése. Élelmiszerek tartósítása, tartósítási módok. Egészségügyi és 
takarékossági szempontok. Minőség és biztonság. Fogyasztóvédelem. 178 szempontok. Az 
élelmiszerek tárolása.  

Lakás, lakókörnyezet Energiamegtakarítási lehetőségek a háztartásban. A háztartás gépeinek 
üzemeltetése, csoportosítása. Érintésvédelem. Környezetkímélő szemétkezelési eljárások.  

Ruházkodás A textíliák alapanyaga. Textíliák megkülönböztetése. (gyapjú, gyapot, műszál). A 
piaci készlet kritikus megítélésé, minősítése. Alkalmi, az egyéniséghez illő öltözék 
összeállítása. Fogékonyság az ízléses öltözködés kiválasztásában. Ruházat ápolása, 
gondozása és egyszerű javítása.  

Munkaszervezés A háztartás irányítása, munkamegosztás a családban. A munkahely 
kialakításának ergonómiája. Környezetbarát munkavégzés.  

Gazdálkodás A háztartási jövedelmek összetétele, eredete. Pénzgazdálkodás tervezése, 
költségvetés készítés. Takarékossági lehetőségek, (a pénzzel a munkával, az idővel) és 
takarékossági formák a háztartásban. A fogyasztói érdekvédelem érvényesítése a 
gyakorlatban. Családi gazdálkodási modellek készítése. Háztartási napló vezetése.  

Kertgazdálkodás alapjai A környezetbarát és környezetkárosító tevékenységek, anyagok 
felismerése. A lakókörnyezetben élő növények ápolása, gondozása.  

Pályaorientáció A személyes igények meghatározása. Önjellemzés megadott szempontok 
szerint. Önismeret összekapcsolása a pályaismerettel. Átfogó kép nyújtása a munka 



világáról. Pályák, szakmák, foglalkozási ágak. A tanulás szerepe a sikerben. Az ismeretek, 
tapasztalatok, élmények hatása a pályacélok kitűzésében. A folyamatos fejlődés lehetősége 
és szükségessége. Energiafelhasználás arányai a háztartásban. A háztartás gépesítése. 
Szemét és hulladékgyűjtés, tárolás és ártalmatlanítás. Textil anyagismeret. 
Személyiségnek, egyéni stílusnak megfelelő öltözködés. Ruházat gondozása. A 
munkafolyamat elemzése. A háztartási munka hatékonysága. A család pénzgazdálkodása, a 
családi jövedelem kezelése. Takarékossági lehetőségek, takarékossági formák a 
háztartásban. A fogyasztói társadalom és a reklám. Termék és termékszerkezet. Beruházás, 
befektetés, haszon. Háztartási napló. Növényvédelem. Növények ápolása, gondozása. 
Termesztési rendszerek. Személyes igények, önismeret. A munka világa, pályaismeret, 
munkaerőpiac. Pályaártalmak. A tanulás szerepe. Folyamatos fejlődés. Álláskezelési 
technikák.  

Fogalmak 
Ember és környezete: villamos energia rendszerek, villamos energiahálózat, villanyáram, 

biztosíték, érintésvédelem, fázisvezeték, fogyasztó, a lakás elektromos hálózata fosszilis 
energiahordozók, földelés védőföldelés, környezetkímélő energiaforrások, 
környezetszennyezés, központi energia-elosztó, nagyfeszültség, napelem, napenergia 
névleges teljesítmény, nullavezeték, szállítás, szerkezeti anyag, szigetelés, kettős 
szigetelés, törpefeszültség, távvezeték, transzformátor, alternatív energiaforrások.  

Tervezés, építés: a modern építések anyagai, építőanyagok, szerkezetei anyagok, háztípusok, 
középületek. Önműködő rendszerek, vezérlés, szabályozás, visszacsatolás, jelfogós 
áramkör, CNC (computer numerical control), robotok, közművek, víztározó, víztorony, 
vízvezetékrendszer, csatornázás, fűtési rendszer, egyedi fűtés, villamos fűtés, földgáz fűtés, 
városi gáz fűtés, távfűtés, napenergia, fűtő-erőmű, hőközpont, termelési rendszerek, 
napenergia. 179  

Kommunikációs rendszerek: információs rendszerek, információtárolás, információ továbbítás, 
mágneses adattároló, optikai adattároló, CD lejátszók, multimédia, információs hálózatok, 
műholdas műsorsugárzás, mobiltelefonok, számítógépes hálózatok, internet jelképes, 
ábrázolás, metszeti ábrázolás, műszaki ábrázolás.  

Biztonságkultúra: katasztrófavédelem (tűz- és polgári védelem), tervezés, megelőzés, 
beavatkozás, értékelés.  

Közlekedési ismeretek: gépjármű, levegőszennyezés, ózonlyuk, zajártalom, üvegházhatás, 
elsősegélynyújtás.  

Életvitel, háztartástan: családi hagyományok, családtörténet, szabadidő, káros szenvedélyek: 
dohányzás, alkohol, kábítószer-fogyasztás, táplálkozási szokások, étrend, tartósítás, 
nagyüzemi tartósítás, egyéni tartósítás,szárítás, hőkezelés, savanyítás, hűtés, fagyasztás, 
mélyhűtés, pácolás, füstölés, fogyasztóvédelem, anyagcsere, sav-lúg egyensúly, 
élelmiszerek tárolása, energia-megtakarítás, háztartásökonómia, háztartási gépek, 
ergonómia, reklám, textíliák alapanyaga, gyapjú, gyapot, műszál, piaci kínálat, öltözködés, 
ruházat ápolása, ruházat gondozása, ruházat javítása, háztartási munka hatékonysága, 
költségvetés, termék, termékszerkezet, költség, források, elosztás, befektetés, haszon, 
háztartási napló, növényvédelem, termesztési rendszerek.  

Pályaorientáció: önismeret, pályaismeret, pályaártalmak, munkaerőpiac, foglalkozási ágak, 
személyes igények, munka világa, pályázatok, önjellemzés.  

 
A továbbhaladás feltételei 

A villamos áram útjának ismerete az erőműtől a fogyasztókig. A lakás villamos 
berendezéseinek ismerete és helyes használata. Alapvető balesetvédelmi és érintésvédelmi 
ismeretek. A vezérlés és szabályzás megismerése, áramkörök készítése. A közművek (vízvezeték 
és fűtésrendszere) működésének ismerete. Ismerje az információs rendszereket. A fenntartható 



fejlődés problémájának megismerése. Ismerje a katasztrófavédelem feladatait. A közlekedési 
helyzetek helyes megítélése, a veszélyhelyzetek gyors felismerés és elhárítása. Tudja az 
egészséget fenyegető veszélyeket elkerülni, különös tekintettel a dohányzás, az alkohol és a 
kábítószer-fogyasztás veszélyeire. Ismerje az egészséges táplálkozás szabályait. Tudja a 
takarékosság lehetőségeit a háztarásban. Ismerje a fogyasztói érdekvédelem érvényesítését a 
gyakorlatban. Ismerje a katasztrófavédelem feladatait. Szempontok a tanulók teljesítményének 
értékeléséhez A technika és életvitel tantárgy ismeretanyaga elméleti és gyakorlati jellegű 
ismeretek ötvözete, ezért a tantervben szereplő témák elsajátításához az elméleti tanulás mellett 
gyakorlati tevékenység is szükséges. A technikai és életvitel tantárgyban az ösztönző, formáló 
(formatív) értékelés kap nagyobb szerepet. Az összegző, lezáró értékelésre az oktatási folyamat 
egy-egy tematikus egységének vagy hosszabb szakaszának lezárásakor kerül sor, minősítő 
jelleggel. A helyes értékelés első feltétele, hogy minél több megbízható, visszajelző információk 
birtokában kerüljön sor az értékelésre. Maga az értékelés osztályzatban kifejezve mindig pozitív 
legyen. A tényszerű értékelés mellől nem hiányozhat a pontosabb, árnyaltabb szöveges minősítő 
értékelés sem. Az évfolyamok témakörei egymásra épülnek. Minden évben egyre bővülő 
ismeretanyagot kell a diákoknak elsajátítaniuk. Ezért is fontos a meghatározott továbbhaladási 
feltételek teljesítése. Lényeges, hogy elméletileg megalapozott tudást alkalmazzunk a 
problémamegoldás, a gyakorlatok során. Ha a diák nem ismeri például a megfelelő anyagokat, 
akkor nem tudja megfelelően alkalmazni a gyakorlatokban. Egy szerszám nem megfelelő 
használata balesetet, jobb esetben rosszul kivitelezett munkadarabot eredményez. Nagyon fontos, 
hogy elméletileg megalapozott tudást alkalmazzunk a problémamegoldás, a gyakorlatok során. 
Az értékelés és ellenőrzés mindenkor előre megadott szempontok alapján történik.  

 
Szempontok a tanulók értékeléséhez  

• a terv, elképzelés értékelése, megfeleltetése az igénynek és a lehetőségnek;  
• a műszaki kommunikáció teljesítésének értékelése, rajzolvasási feladatok, műszaki 

rajzok;  
• a munkavégzés algoritmusának elemzése;  
• a terv megvalósítása anyagban, térben;  
• az anyagok gazdaságos felhasználása;  
• az eszköz és szerszámhasználat szakszerűsége: a tárgyak, modellek, makettek, 

szerkezetek és kísérletek értékelése előre megadott szempontok alapján;  
• témazáró: egy nagyobb témakör elsajátításánál, számonkérésnél alkalmazzuk.  
• önértékelés 


