Szakközépiskola
10.évfolyam
MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM
A továbbhaladás
feltételei

- Tudja alkalmazni irodalmi alkotások műfaji természetének megfelelő
szövegfeldolgozási eljárásokat, megközelítési módokat.
- Képes órai eszmecserében, vitában, érvelésben az irodalmi művekben
megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására,
összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, saját véleménye
újrafogalmazására.
- Képes tudásanyagának megfogalmazására, előadására a magyar és a
világirodalom kiemelkedő alkotóiról, az olvasott, feldolgozott
művekről.
- Be tudja mutatni a tanult stíluskorszakok, irányzatok sajátosságait.
- Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek értelmezésének
összefoglalására, főbb jellemzőinek bemutatására, a művek
jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű, lényegre törő
ismertetésére.
- Képes memoriterek szöveghű tolmácsolására: 3-4 vers és 15-20 soros
drámarészlet.

MATEMATIKA

A fejlesztés várt
eredményei az
évfolyam végén,
a továbbhaladás
feltételei

Gondolkodási és megismerési módszerek
 Értsék és jól használják a matematika logikában megtanult
szakkifejezéseket a hétköznapi életben.
 Definíció, tétel felismerése, az állítás és a megfordításának felismerése;
bizonyítás gondolatmenetének követése.
 Egyszerű leszámlálási feladatok megoldása, a megoldás
gondolatmenetének rögzítése szóban, írásban.
 Gráffal kapcsolatos alapfogalmak ismerete. Alkalmazzák a gráfokról
tanult ismereteiket gondolatmenet szemléltetésére, probléma
megoldására.

Számtan, algebra
 Másodfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása; ilyen egyenletre
vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz egyenletek felírása és azok
megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.

 Másodfokú (egyszerű) kétismeretlenes egyenletrendszer megoldása;
ilyen egyenletrendszerre vezető szöveges és gyakorlati feladatokhoz az
egyenletrendszer megadása, megoldása, a megoldás önálló ellenőrzése.
 Egyismeretlenes egyszerű másodfokú egyenlőtlenség megoldása.
 Az időszak végére elvárható a valós számkör biztos ismerete, e
számkörben megismert műveletek gyakorlati és elvontabb feladatokban
való alkalmazása.
 A tanulók képesek a matematikai szöveg értő olvasására, tankönyvek,
keresőprogramok célirányos használatára, szövegekből a lényeg
kiemelésére.
Geometria
 Térelemek ismerete; távolság és szög fogalma, mérése.
 A tanult egybevágósági és hasonlósági transzformációk és ezek
tulajdonságainak ismerete.
 Egybevágó alakzatok, hasonló alakzatok; két egybevágó, illetve két
hasonló alakzat több szempont szerinti összehasonlítása (pl. távolságok,
szögek, kerület, terület, térfogat).
 Szimmetria ismerete, használata.
 Háromszögek tulajdonságainak ismerete (alaptulajdonságok, nevezetes
vonalak, pontok, körök).
 Derékszögű háromszögre visszavezethető (gyakorlati) számítások
elvégzése Pitagorasz-tétellel és a hegyesszögek szögfüggvényeivel;
magasságtétel és befogótétel ismerete.
 Szimmetrikus négyszögek tulajdonságainak ismerete.
 Vektor fogalmának ismerete; három új művelet ismerete: vektorok
összeadása, kivonása, vektor szorzása valós számmal; vektor
felbontása, vektorkoordináták meghatározása adott bázisrendszerben.
 Kerület, terület, felszín és térfogat szemléletes fogalmának kialakulása,
a jellemzők kiszámítása (képlet alapján); mértékegységek ismerete;
valós síkbeli, illetve térbeli probléma geometriai modelljének
megalkotása.
 A geometriai ismeretek bővülésével, a megismert geometriai
transzformációk rendszerezettebb tárgyalása után fejlődött a tanulók
dinamikus geometriai szemlélete, diszkussziós képessége.
 A háromszögekről tanult ismeretek bővülésével a tanulók képesek
számítási feladatokat elvégezni, és ezeket gyakorlati problémák
megoldásánál alkalmazni.
 A szerkesztési feladatok során törekednek az igényes, pontos
munkavégzésre.
Valószínűség, statisztika
 Adathalmaz rendezése megadott szempontok szerint, adat
gyakoriságának és relatív gyakoriságának kiszámítása.
 Táblázat olvasása és készítése; diagramok olvasása és készítése.
 Adathalmaz móduszának, mediánjának, átlagának értelmezése,
meghatározása.
 Véletlen esemény, biztos esemény, lehetetlen esemény, véletlen
kísérlet, esély/valószínűség fogalmak ismerete, használata.
 Nagyszámú véletlen kísérlet kiértékelése, az előzetesen „jósolt” esélyek
és a relatív gyakoriságok összevetése.

 A valószínűség-számítási, statisztikai feladatok megoldása során a
diákok rendszerező képessége fejlődött. A tanulók képesek
adatsokaságot jellemezni, ábrákról adatsokaság jellemzőit leolvasni.
Szisztematikus esetszámlálással meg tudják határozni egy adott
esemény bekövetkezésének esélyét.

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI és ÁLLAMPOLGÁRI
ISMERETEK

A továbblépés minimális feltételei
A tanuló elfogadható szinten elsajátítja a „Fejlesztési követelményekben” megjelölt
készségeket, képességeket, kompetenciákat, illetve a megjelölt lexikális elemek (fogalmak,
adatok) körében megfelelő jártasságot szerez. A tanév folyamán szerzett érdemjegyei, illetve
azok átlaga eléri az iskola pedagógiai programjában meghatározott, az elégséges osztályzat
megadásához szükséges értéket.

Az ókori, középkori és kora újkori egyetemes és magyar kultúrkincs
rendszerező megismerésével az egyetemes emberi értékek tudatos
vállalása, családhoz, lakóhelyhez, nemzethez, Európához való tartozás
fontosságának felismerése, elfogadása.
A múltat és a történelmet formáló, összetett folyamatok, látható és
háttérben meghúzódó összefüggések felismerése, és ezek erkölcsi-etikai
aspektusainak azonosítása.
A korábbi korokban élt emberek, közösségek élet-, gondolkodás- és
szokásmódjainak azonosítása, a különböző államformák működési
jellemzőinek felismerése.
Ismerje fel a tanuló a civilizációk történetének jellegzetes sémáját
(kialakulás, virágzás, hanyatlás).
Ismerje és mind szélesebb körben alkalmazza a történelem értelmezését
segítő kulcsfogalmakat és egyedi fogalmakat, az árnyalt történelmi
A fejlesztés várt
tájékozódás és gondolkodás érdekében.
eredményei a két
Ismerje fel, hogy az utókor a nagy történelmi személyiségek, nemzeti
évfolyamos ciklus hősök cselekedeteit a közösségek érdekében végzett tevékenységek
végén
szempontjából értékeli, tudjon példákat mondani különböző korok eltérő
értékítéleteiről egy-egy történelmi személyiség kapcsán.
Tudja, hogy az egyes népeket vallásuk és kultúrájuk, életmódjuk alapján
azonosítani és megismerni. Ismerje fel, hogy a vallási előírások, valamint
az államok által megfogalmazott szabályok döntő mértékben
befolyásolhatják a társadalmi viszonyokat és a mindennapokat.
Tudja, hogy a történelmi jelenségeket, folyamatokat társadalmi,
gazdasági, szellemi tényezők együttesen befolyásolják.
Ismerje a világ és az európai kontinens eltérő fejlődési irányait, ezek
társadalmi, gazdasági és szellemi hátterét. Tudja azonosítani Európa
különböző régióinak eltérő fejlődési útjait.
Ismerje fel a meghatározó vallási, társadalmi, gazdasági, szellemi
összetevőket egy-egy történelmi jelenség, folyamat értelmezésénél.
Tudja értelmezni az eltérő uralkodási formák és társadalmi, gazdasági
viszonyok közötti összefüggéseket.

Ismerje a keresztény Magyar Királyság létrejöttének, virágzásának és
hanyatlásának főbb állomásait, a kora újkor békés építőmunkájának
eredményeit, valamint a polgári Magyarország kiépülésének meghatározó
gondolatait és kulcsszereplőit.
Legyen képes a tanuló ismereteket meríteni, beszámolót, kiselőadást
készíteni és tartani különböző írott forrásokból, történelmi
kézikönyvekből, atlaszokból/szakmunkákból, statisztikai táblázatokból,
grafikonokból, diagramokból és internetről.
Legyen képes a szerzett információk rendezésére/értelmezésére, és tudja a
rendelkezésre álló információforrásokat áttekinteni/értékelni is. Tudjon
kérdéseket megfogalmazni a forrás megbízhatóságára és a szerző
esetleges elfogultságára vonatkozóan.
Legyen képes különböző magatartástípusok és élethelyzetek
megfigyelésére, ezekből következtetések levonására. Tudja írott és hallott
szövegből a lényeget kiemelni tételmondatok meghatározásával, szövegek
tömörítésével és átfogalmazásával egyaránt. Legyen képes a
többféleképpen értelmezhető szövegek jelentésrétegeinek feltárására.
Legyen képes feltevéseket megfogalmazni történelmi személyiségek
cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugóiról.
Legyen képes történelmi helyzeteket elbeszélni, eljátszani a különböző
szereplők nézőpontjából.
Legyen képes saját véleményét megfogalmazni, közben legyen képes
vitában a tárgyilagos érvelés és a személyeskedés megkülönböztetésére.
Legyen képes folyamatábrát, diagramot, vizuális rendezőt (táblázatot,
ábrát) készíteni, történelmi témákat vizuálisan ábrázolni.
Legyen képes az időmeghatározásra konkrét kronológiai adatokkal,
valamint történelmi időszakokhoz kapcsolódóan egyaránt, és tudjon
kronológiai adatokat rendszerezni. Használja a történelmi korszakok és
periódusok nevét. Legyen képes összehasonlítani történelmi időszakokat,
egybevetni eltérő korszakok emberi sorsait a változások szempontjából,
és legyen képes a változások megkülönböztetésére is.
Legyen képes érzékelni és elemezni az egyetemes és a magyar történelem
eltérő időbeli ritmusát, illetve ezek kölcsönhatásait. Tudja az egyes
korszakokat komplex módon jellemezni és bemutatni.
Legyen képes különböző információforrásokból önálló térképvázlatok
rajzolására, különböző időszakok történelmi térképeinek az
összehasonlítására, a történelmi tér változásainak leolvasására, az adott
témához leginkább megfelelő térkép kiválasztására.

NÉMET NYELV

10.

TOVÁBBHALADÁSI FELTÉTELEK

A továbbhaladás
feltételei a

10.
évfolyam végén

Hallott szöveg értése
A tanuló
 utasításokat megért, azokra cselekvéssel válaszol;
 megérti az ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket,
kérdéseket, közléseket, eseményeket ismerős témájú, egyszerűen
megfogalmazott, rövid, köznyelvi stílusú beszédben;





ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kb. 100 szavas
 szövegből fontos információt kiszűr;
 szöveg lényegét megérti;
 szövegben képes a lényeges információt a lényegtelentől
elkülöníteni.
ismeretlen nyelvi elem jelentését ismert nyelvi eszközökkel
megfogalmazott kb. 100 szavas szövegből kikövetkezteti;

Beszédkészség
A tanuló
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű
struktúrákba rendezett mondatokban válaszol;
 egyszerű mondatokban közléseket megfogalmaz,
 kérdéseket feltesz,
 eseményeket elmesél;
 érzelmeket kifejez;
 megértési probléma esetén segítséget kér;
 egyszerű párbeszédben részt vesz;
 fenntartja a beszélgetést, pl. új témát kezdeményez.
Olvasott szöveg értése
A tanuló
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, kb. 100 szavas
 szöveget elolvas;
 szövegben fontos információt megtalál;
 szöveg lényegét megérti;
 szövegben a lényeges információt a lényegtelentől elkülöníti.
Íráskészség
A tanuló
 ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leír;
 egyszerű közléseket és kérdéseket írásban megfogalmaz;
 egyszerű, strukturált szöveget (üzenet, üdvözlet, baráti levelet) létrehoz;
 ismert struktúrák felhasználásával tényszerű információt közvetítő kb. 50
szavas szöveget ír;
 kb. 50-70 szavas jellemzést, beszámolót ír.

ANGOL NYELV
Továbbhaladás minimális feltételei 10. évfolyam:




Past Continuous, Present Perfect Simple alapvető ismerete, időhatározók
Jövő idő (minimum will)
First Conditional szabályszerű leképzése

FIZIKA

A tanuló legyen képes fizikai jelenségek megfigyelésére, s az ennek során
szerzett tapasztalatok elmondására. Legyen tisztában azzal, hogy a fizika
átfogó törvényeket ismer fel, melyek alkalmazhatók jelenségek
értelmezésére, egyes események minőségi és mennyiségi előrejelzésére.
Legyen képes egyszerű fizikai rendszerek esetén a lényeges elemeket a
lényegtelenektől elválasztani, tudjon egyszerűbb számításokat elvégezni
és helyes logikai következtetéseket levonni. Tudja helyesen használni a
tanult elektromosságtani alapfogalmakat. Tudjon példákat mondani a
tanult jelenségekre, a tanult legfontosabb törvényszerűségek
A fejlesztés várt érvényesülésére a természetben, a technikai eszközök esetében. Tudja a
eredmények a 10. tanult mértékegységeket a mindennapi életben is előforduló mennyiségek
évfolyam végén esetében használni. Legyen képes a számítógépes világhálón a témához
kapcsolódó érdekes és hasznos adatokat, információkat gyűjteni. Ismerje
a tanulmányok során előforduló fontosabb hétköznapi eszközök működési
elvét, biztonságos használatát. Legyen tisztában saját szervezete
működésének fizikai aspektusaival, valamint a mozgás, tájékozódás,
közlekedés, a háztartás energetikai ellátásának (világítás, fűtés,
elektromos rendszer, hőháztartás) legalapvetőbb fizikai vonatkozásaival,
ezek gyakorlati alkalmazásaival. Ismerje az ember és környezetének
kölcsönhatásából fakadó előnyöket és problémákat, valamint az
emberiség felelősségét a környezet megóvásában.

Biológia-egészségtan
A biológiai szerveződési szintek ismerete, megfelelő kezelése a
problémamegoldás során. Felépítés és működés összefüggésén alapuló
magyarázatok, következtetések a növényi és állati szervezet megismerése
során. Az autotrófia biokémiai lényegének és ökológiai jelentőségének
A fejlesztés várt felismerése. A természetes élőhelyek típusainak, jellemzőinek lényegi
eredményei és a ismerete, az egyes élőlénycsoportok környezeti igényével való
továbbhaladás kapcsolatba hozása. Az állati viselkedésmódok céljának, formáinak és
feltételei a 10. eredetének, az állati közösségekben meghatározó társas kapcsolatok
évfolyam végén formáinak és funkcióinak ismerete. Etikai elvek alkalmazása az ökológiai
problémák értelmezése és megoldása során. Aktív szerepvállalás és
cselekvőképesség a helyi természeti értékek védelmében. A biológiai
vizsgálatok megfelelő eszközeinek és módszereinek gyakorlati
alkalmazása. Az internet és a könyvtár nyújtotta lehetőségek használata az
önálló tanulás során.

Földrajz
Az állam piacgazdaságban betöltött szerepének ismerete.A gazdasági
fejlettség összehasonlítására alkalmas mutatók értelmezése. A gazdasági
fejlettség területi különbségeinek példáinak ismerete. Különböző típusú
statisztikai forrásokból gyűjtött fejlettséget tükröző adatok értelmezése.

A
továbbhaladás
feltételei a 10.
évfolyam végén

A gazdaság szerveződését befolyásoló természeti és társadalmi telepítő
tényezők megismerése, szerepük átalakulásának példái.. A legfontosabb
nemzetközi integrációk jellemzése. A globalizáció értelmezése, feltételei,
jellemzése. A transznacionális vállalatok (TNC) működésének
jellemzése, a termelésszervezés sajátosságainak bemutatása
vállalatpéldákon. A globalizáció és a TNC-k kapcsolatának felismerése.
A globalizáció következményei, mindennapi életünkre gyakorolt
hatásának bemutatása. A működőtőke és a pénztőke áramlásának
jellemzői. A mindennapok pénzügyi folyamatai, a pénzügyi
szolgáltatások megismerése. (folyószámla, hitel, befektetés, értékpapírok,
valuta). Az infláció. A tőzsde . A hitelfelvétel és az eladósodás
összefüggéseinek felismerése az egyén, a nemzetgazdaság és a
világgazdaság szintjén. Az eladósodás és az adósságválság
kialakulásának folyamata. A hazai természeti és társadalmi erőforrások
jellemzése. A társadalmi-gazdasági fejlődés és fejlettség területi
különbségeinek bemutatása. A társadalmi-gazdasági központok
megismerése. Védelem alatt álló természeti és kulturális értékeink, a
nemzeti parkok és a világörökségi helyszínek védett értékeinek
rendszerezése, idegenforgalmi szerepük feltárása. A legfontosabb
idegenfogalmi célpontok bemutatása. A Kárpát-medence eurorégió:
működésük értelmezése. Hazánk Európai Unióban betöltött szerepe,
nemzetközi gazdasági kapcsolataink bemutatása. Az Európai Unió mint
gazdasági erőtér elhelyezése a világgazdaságban. Az Európai Unió magterületei: Németország, Franciaország, a Benelux-államok és NagyBritannia gazdaságának jellemző vonásai, szerepük az Európai Unió
gazdaságában. Ausztria és Svájc gazdaságának összehasonlítása, a
fejlődés sajátos vonásainak kiemelése. Kelet-Közép-Európa és DélkeletEurópa rendszerváltó országai: a piacgazdaságra történő áttérés
társadalmi és gazdasági következményeinek bizonyítása. Csehország,
Lengyelország, Szlovákia, és Románia gazdasági fejlődésének közös és
egyedi vonásai. A jugoszláv utódállamok (délszláv országok) eltérő
fejlődési útjai. Kelet-Európa: a gazdasági átalakulás jellemzői Ukrajna és
Oroszország példáján. Délnyugat-Ázsia, Japán világgazdasági
jelentőségének, kulturális-vallási sokszínűségének bemutatása. A
feltörekvő új gazdasági hatalmak (Kína és India) fejlődésének sajátos
vonásai. Az USA szerepének bemutatása a vilá gazdasági és pénzügyi
folyamatainak alakulásában. Latin-Amerika gazdasági fejlődését
befolyásoló tényezők, társadalmi-történelmi adottságok bemutatása. A
gazdasági fejlődés gócpontjainak jellemzői. Észak-Afrika és trópusi Afrika
földrajzi adottságainak összehasonlítása, a társadalmi-gazdasági felzárkózás
lehetőségeinek példái. A Dél-Afrika (Dél-afrikai Köztársaság) fejlődésében
szerepet játszó tényezők bemutatása. A globálissá váló környezetszennyezés
és következményei. Demográfiai és urbanizációs válság. Élelmezési
válság. A mind nagyobb mértékű fogyasztás és a gazdasági növekedés

következményei. A környezet- és a természetvédelem feladatai.

Kémia
A továbbhaladás feltétele:
A következő témakörök elégséges szintű tudása:
 A legfontosabb tápanyagok, ásványi anyagok, nyomelemek jellemzése
 Az alkoholok, az üdítőitalok jellemzése
 A fontosabb műanyagok felépítése, tulajdonságai
 A felületaktív anyagok kémiai viselkedésének vizsgálata, értelmezése
 Gyógyszerek, droghatású, pszichoaktív vegyületek hatásának kémiai értelmezése

Informatika
A továbblépés minimális feltételei
A tanuló elfogadható szinten elsajátítja az „Ismeretek/fejlesztési követelményekben”
megjelölt készségeket, képességeket, kompetenciákat. A tanév folyamán szerzett
érdemjegyei, illetve azok átlaga eléri az iskola pedagógiai programjában meghatározott, az
elégséges osztályzat megadásához szükséges értéket.

Művészetek




A fejlesztés várt
eredményei a
10.évfolyam
végén










Célirányos vizuális megfigyelési szempontok önálló kiválasztása.
A vizuális nyelv és kifejezés eszközeinek alkalmazása az
alkotótevékenység és a vizuális jelenségek elemzése, értelmezése
során.
Térbeli és időbeli változások vizuális megjelenítésének szándéknak
megfelelő pontos értelmezése, és egyszerű mozgóképi közlések
elkészítése.
Alapvetően közlő funkcióban lévő képi vagy képi és szöveges
megjelenések árnyalt értelmezése.
Médiatudatos gondolkodás, a tömegkommunikációs eszközök és
formák rendszerező feldolgozása.
A tervezett, alakított környezet legfontosabb társadalmi
összefüggéseinek megértése.
Tanult vizuális technikák célnak megfelelő alkalmazása
alkotótevékenységekben.
Kultúrák, művészettörténeti korok, stílusirányzatok meghatározó
példáinak felismerése.
Megfigyelt vizuális jelenségek, tárgyak, műalkotások elemzése,
összehasonlítása műelemző módszerek alkalmazásával.
Adott vizuális problémakkal kapcsolatban önálló kérdések
megfogalmazása.
A kreatív problémamegoldás lépéseinek alkalmazása.
Önálló vélemény megfogalmazása saját és mások munkájáról.

Testnevelés és sport
Sportjátékok
Az adott iskolában a helyi tanterv szerinti technikai, taktikai és egyéb
játékfeladatok ismerete és aktív, kooperatív gyakorlás.
Komplex szabályismeret, sportszerű alkalmazás és a játékok önálló
továbbfejlesztése. Játék lényeges versenyszabályokkal.
A technikák és taktikai megoldások többnyire tudatos, a játékszerepnek
megfelelő megválasztása.
A játékfolyamat, a taktikai megoldások szóbeli elemzése, a fair és a
csapatelkötelezett játék melletti állásfoglalás.
Tapasztalat a játékvezetői gyakorlatban.
Játéktapasztalat a társas kapcsolatok ápolásában, a bármilyen képességű
társakat elfogadó, bevonó játékok játszásában, megválasztásában.
Torna jellegű feladatok és táncos mozgásformák
A mozgáselemek mozgásbiztonságának és a gyakorlás mennyiségének,
minőségének oksági viszonyai megértése és érvényesítése a gyakorlatban.
A javító kritika elfogadása és a mozdulatok kivitelezésének javítása.
Esztétikus és harmonikus előadásmód.
Önálló talaj és/vagy szergyakorlat, egyszerű aerobik elemkapcsolat,
táncmotívum füzér összeállítása.
Célszerű gyakorlási és gyakorlásszervezési formációk, versenyszituációk,
versenyszabályok ismerete.
A fejlesztés várt A tanult mozgások versenysportja területén, a magyar sportolók sikereiről
eredményei a 10. elemi tájékozottság.
évfolyam végén
Atlétika jellegű feladatok
Egy kijelölt táv megtételéhez szükséges idő és sebesség helyes becslésére,
illetve a becsült értékek alapján a feladat pontos végrehajtása.
Évfolyamonként önmagához mérten javuló futó-, ugró-, dobóteljesítmény.
A tempóérzék és odafigyelési képesség fejlődése a váltófutás
gyakorlásában.
A transzferhatás érvényesülése, más mozgásformák teljesítményének
javulása az atlétikai képességek fejlődésének hatására.
Alternatív és szabadidős mozgásrendszerek
Az adott sportmozgás technikájának elfogadható cselekvésbiztonságú
végrehajtása.
A sebesség, gyorsulás és a tempóváltások uralása guruláskor, csúszáskor,
gördüléskor.
Tapasztalat a sportolás során használt különféle anyagok, felületek
tulajdonságairól és a baleseti kockázatokról.
Feladatok tervezése és megoldása alternatív sporteszközökkel.
Az adott alternatív sportmozgáshoz szükséges edzés és balesetvédelmi
alapfogalmak ismerete, és azok alkalmazása a gyakorlatban.
Önvédelem és küzdősportok
Az önvédelmi és küzdőgyakorlatokban, harcokban a közös szabályok,

biztonsági követelmények és a küzdésekkel kapcsolatos rituálé betartása.
A veszélyhelyzetek kerülése, az indulatok, agresszív magatartásformák
feletti uralom.
Néhány támadási és védekezési megoldás, kombináció ismerete,
eredményes önvédelem, és szabadulás a fogásból.
Úszás és úszó jellegű feladatok
1000 m-en a választott technikával, egyéni tempóban, szabályos
fordulóval úszás.
Jelentős fejlődés az úszóerő és állóképesség területén.
Egy választott úszásnemhez tartozó 5 szárazföldi képességfejlesztő
gyakorlat bemutatása.
Az amatőr versenyekhez elegendő versenyszabályok ismerete.
Fejlődő saját teljesítmény a víz alatti úszásban.
Egyszerűbb feladatok, ugrások során másokkal szinkronban mozgás a
vízbe és vízben.
Passzív társ vonszolása kisebb távon (45 m) és a vízből mentés
veszélyeinek, pontos menetének felsorolása.
Egészségkultúra és prevenció
Bemelegítés, fizikai felkészülés a sérülésmentes sporttevékenységre.
A biomechanikailag helyes testtartás jellemzőinek és néhány jellemző
deformitás kockázatanak értelmezése, a megőrzés néhány gyakorlatának
ismerete és felelős alkalmazása.
A gerinc sérüléseinek leggyakoribb fajtái, és a gerinc és az ízületek
védelemének legfontosabb szempontjainak ismerete.
A preventív relaxációs gyakorlatok tudatos alkalmazása. A fittségi
paraméterek ismerete, mérésük tesztek segítségével, ezzel kapcsolatosan
önfejlesztő célok megfogalmazása az egészség-edzettség érdekében.
A szükséges táplálkozási ismeretek alkalmazása a testsúly, testtömeg
ismeretében.
A rendszeres testmozgás pozitív hatásainak ismerete a káros szenvedélyek
leküzdésében, az érzelem- és a feszültségszabályozásban.

