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1. Az ember, mint biológiai, társadalmi és szellemi lény 

Mutassa be irodalmi példákon keresztül, 

hogy mit jelent az ember természeti 

és társadalmi mivolta. 

 

2. Az ember, mint meghatározott 

és szabad, értékelő és erkölcsilény 

Világítsa meg különböző példákon keresztül, 

hogy az ember számára milyen 

értékek lehetségesek. 

 

3. Szokás, erkölcs és jog 

Ismerje és legyen képes megkülönböztetni 

a társadalmi együttélés alapvető erkölcsi 

és jogi szabályait. 

 

4. Az ember közvetlen környezete:család, párkapcsolat, barátság, közösségi kapcsolatok 

Értelmezze a családot, mint társadalmi, 

érzelmi, gazdasági közösséget, és mutasson 

rá ezek történelmileg változó hangsúly- 

eltolódásaira. 

Legyen tisztában a családi munkamegosztás 

és a családi költségvetés jellemzőivel. 

Tudjon beszélni a nők és a férfiak társadalmi 

szerepéről és a párkapcsolat felelősségéről. 



5. A mi kis ügyeink 

Tudjon csekket, ajánlott vényt, lakcímbejelentőt, 

útlevél- és vízumkérelmet kitölteni. 

Menetrendet, banki számlakivonatot 

értelmezni, kérvényt, meghatalmazást, 

fellebbezést írni. Legyen tisztában 

azzal, hogy hétköznapi ügyeit mely hatóságoknál 

lehet intézni. 

 

6. Gazdaság, a munka világa,pályaorientáció 

Ismerje a gazdasági növekedés, stagnálás, 

foglalkoztatottság, munkanélküliség, 

infláció, külső és belső egyensúly fogalmát. 

Legyen képes bemutatni az alapvető jogokat, 

szerepeket és konfliktustípusokat 

a munka világán belül. 

 

7. Társadalmi rétegződés és társadalmi mobilizáció 

Legyen tisztában a mai magyar társadalom 

rétegződésének fő jellemzőivel: a 

lélekszám változásai, a szociális összetétel, 

etnikai és felekezeti viszonyok, a területi 

elhelyezkedés kérdései. 

Ismerje a társadalmi mobilitás, a hátrányos 

helyzet és a deviancia fogalmát. 

 

 



8. A közélet és a politika világa 

Ismerje Magyarország állami és közigazgatási 

intézményrendszerét, az alkotmányosság 

és a demokrácia alapelveit, 

valamint mindezek működésének 

fő jellemzőit. 

Ismerje a helyi társadalom fogalmát és 

működését. 

 

9. Hovatartozásaink: szülő- éslakóhelyünk, hazánk és Európa, magyarságunk és 

európaiságunk 

Ismerje a kulturnemzet, politikai nemzet, 

etnikum, többség és kisebbség fogalmak 

jelentését. 

ból adódó lehetőségekkel: jogokkal 

és kötelezettségekkel. 

Legyen képes röviden összefoglalni, 

hogy az európai integráció milyen előnyökkel 

és milyen hátrányokkal jár Magyarország 

számára. 

 

10. Életszínvonal, életmód, az élet minősége, boldogulás és boldogság 

Ismerje az életszínvonal, életmód és az 

élet minősége fogalmak jelentését. 

 

 

 



11. Globális gazdasági, társadalmi és erkölcsi kihívások 

Tudjon példákat mondani azokra a globalizációs 

kihívásokra, amelyek a mai 

Magyarországot is érintik. 


