
 

 

LATIN ÖRÖKSÉGÜNK 
Az európai műveltség latin alapjai 

 

 

A nyolc évfolyamos gimnázium tanulói a kerettanterv alapján a hetedik évfolyamon kezdik 

meg történelemtanulmányaikat. Ezért lehetőség nyílik egy olyan tantárgy tanulására, amely 

előkészíti ezt. A latin örökségünk tantárgy egyszerre alapozza meg a történelem és a latin 

nyelv tanulását. A tantárgy komplex jellegű, célját és tartalmát a NAT két 

műveltségterületéről veszi: az Ember és társadalom, valamint az Idegen nyelvek 

műveltségterületéről. 

Az Európai műveltség latin alapjai tantárgy célja az életkori sajátosságokhoz 

illeszkedő, az érdeklődést felkeltő ismereteket adni, a történelem és a latin nyelv további 

tanulását lehetővé tevő kompetenciákat fejleszteni. Ily módon a tantárgy közvetve mindazon 

fejlesztési célok eléréséhez hozzájárul, amelyek a történelem, illetve a latin nyelv tanulása 

során elsődlegesek. Mindemellett a tantárgy nagyban hozzájárul a tanulás tanításához, mivel a 

későbbi tanulmányok motivációs bázisának megalkotását szolgálja, továbbá a későbbiekben is 

használható módszereket, eljárásokat kínál a tanulónak. Az érintett témák során a tanuló 

történeti látásmódja, ennek révén pedig állampolgári ismeretei, demokratikus elkötelezettsége, 

továbbá nemzeti identitása is erősödik, utóbbi különösen hazánk római emlékeinek 

megismerése, illetve a latin nyelv magyar történelmi vonatkozásainak feltárulása miatt. Az 

olvasmányokban felmerülő emberi kérdések gyakran igénylik vagy kiváltják az erkölcsi 

ítéletalkotást (pl. Livius hőseinek történetei), s ezek szolgálják az erkölcsi nevelés és az 

önismeretre nevelés céljait is. 

A tantárgy megalapozza a történelem oktatását, azáltal, hogy egyrészt az ókor 

eseményeit mesés narratívában közli, amit a szakmai-tudományos megközelítés mélyít majd 

el a későbbiek folyamán. Másrészt e keret olyan betekintést nyújt a segédtudományok 

(régészet, epigráfia, kronológia, topográfia) területére, amely nem elriasztja, hanem elvezeti a 

tanulót a történelem tanulmányozásához. Az oktatásnak mind témáiban, mind módszereiben 

alkalmazkodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, ügyelni kell a számtalan kapcsolódási 

lehetőségre más műveltségterületekkel. Az oktatás során szerepet kell kapnia az IKT-

eszközök használatának, az önálló vagy kiscsoportos tanulói tevékenységnek: projektmunka-

lehetősége, információforrások önálló felderítése, anyaggyűjtés, prezentációtervezés.  

 

 

 



 

 

5. évfolyam 

 

2 óra/hét 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Ráhangoló 
Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Néhány latin eredetű szó ismerete (pl. iskola, vakáció, tinta). 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak felismertetése, hogy a latin nyelvtudás hozzáférhető mindenki 

számára. 

A latin nyelv kiejtési szabályainak elsajátítása (hagyományos magyar 

iskolai kiejtéssel). 

A latin nyelv jelentőségének, elterjedtségének bemutatása. 

Néhány nevelési értékkel is rendelkező, egyszerű szentencia 

megismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, tanulságaik 

megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A latin nyelv kiejtési szabályai. („Tonaludatus-játék”.) 

Latin eredetű szavak a magyar nyelv szókincsében (gyűjtés, 

elemzés).  

Alapismeretek szerzése a latin nyelv jelentőségéről, használati 

területeiről a történelemben és a jelenben. 

Alapismeretek – kifejtés nélkül – az indoeurópai nyelvcsaládról 

(újlatin nyelvek, germán nyelvek).  

A „három szent nyelv” fogalma. 

A szentencia és a proverbium műfaja. Néhány rövid példa 

megismerése, a bennük levő szavak jelentése, a mondatrészek 

megállapítása, a mondat memorizálása, fordításával, értelmével 

együtt.  

Könyvtári és internetes tájékozódási lehetőségek, források 

megismerése és használata az ókor történelmével vagy a latin 

nyelvvel kapcsolatban. 

Magyar nyelv és 

irodalom: a szókincs 

latin eredetű része, e 

szavak helyesírása. 

A fő mondatrészek. 

 

Informatika: könyvtári 

és elektronikus 

információforrások 

használata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Kiejtés, nyelvcsalád, indoeurópai, újlatin, szentencia, proverbium. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Történetek a görög és a római mitológiából 
Órakeret 

12 óra 

Előzetes tudás Latin szavak kiejtése, mitológiai eredetű mesék. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Történetek élményszerűsége által a görög-latin kultúra iránti érdeklődés 

felkeltése. 

Mítosz és valóság kapcsolatának megközelítése – az életkori érettség 

szintjén. Mitikus földrajz és történelmi topográfia találkozási pontjainak 

felismerése. 

Néhány nevelési értékkel is rendelkező mitológiai történet (küzdelem, 

áldozat, megküzdés, próbatétel) megismerése, beépítése a tanulók 



 

 

műveltségébe, tanulságaik megbeszélése.  

Néhány nevelési értékkel is rendelkező, egyszerű szentencia meg-

ismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, tanulságaik megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A görög és római istenek, egymásnak való megfeleléseik. 

Teremtéstörténetek, isten-családfák, istenek hadakozásai. 

A görög-római kultúra topográfiai vonatkozásai. 

A trójai háború Homérosz műveinek kivonatos történetei alapján.  

Államalapító hősök a görög és római mitológiában (Thészeusz, 

Aeneas, Romulus, Remus). 

A mitológiai történetekhez kapcsolható egyszerű latin kifejezések 

(pl. ab ovo), idézetek, szentenciák megismerése, memorizálása a 

jelentésükkel együtt. Néhány bennük lévő, jövevényszóként is 

ismerős alapszó megtanulása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Mítoszok. 

Idegen tulajdonnevek 

helyesírása. 

 

Természetismeret: 

Görögország, Itália. 

 

Vizuális kultúra: 

mitológiai szereplők 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

 

Ének-zene: mitológiai 

történetek a 

zeneirodalomban (pl. 

Dido és Aeneas). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mítosz, mitológia, Olimposz, Attika, Trója, Latium, Róma.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Római mondák 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Latin szavak kiejtése, magyar mondák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Történetek élményszerűsége által a római történelem iránti érdeklődés 

felkeltése. 

Mondák mesés történelemfelfogása és a valóság kapcsolatának 

megközelítése – az életkori érettség szintjén. A mondákban szereplő 

földrajzi helyek és a történelmi topográfia találkozási pontjainak 

felismerése. Az időbeli tájékozódás fejlesztése: a mondák fiktív ideje és 

a történelmi kronológia viszonya. 

Néhány nevelési értékkel is rendelkező történet (küzdelem, áldozat, 

megküzdés, próbatétel) megismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, 

tanulságaik megbeszélése.  

Szentenciák megismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, 

tanulságaik megbeszélése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Liviusi történetek olvasása (pl. szabin nők, Mucius Scaevola, 

Horatiusok és Curiatiusok, Tarpeia, Lucretia, Brutus). 

A történetekhez kapcsolható egyszerű latin kifejezések (pl. ab urbe 

condita), idézetek, szentenciák megismerése, a mondatok 

memorizálása, fordítással és értelmezéssel együtt. 

Közismert jelképek megismerése, rövidítések feloldása, ezek 

Vizuális kultúra: 

mitológiai szereplők 

ábrázolása a 

képzőművészetben (pl. 

David: A Horatiusok 

esküje). 



 

 

memorizálása (pl. SPQR Senatus Populusque Romanus).  

Ének-zene: római 

történetek a 

zeneirodalomban  

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Livius, Itália, Latium, Róma, etruszk, királyság – köztársaság, consul.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Ókori utazások. Kitekintés a Mediterráneumra.  

Egyiptom, Fönícia, Hellász, római provinciák 

Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás Görög és római mitológia, Itália. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A népek kapcsolatainak, a kultúraátadás-átvétel jelenségének 

megismerése által az európai identitás és a tolerancia növelése. 

A felismerés által, hogy az emberi kíváncsiság a turizmus motivációja, a 

tudni vágyás és a kulturált szabadidő-eltöltés iránti igény növelése. 

Élményszerű ismeretszerzés a földközi-tengeri térség ókori kultúráiról, 

amely felkelti, fenntartja az érdeklődést a történelem és a latin kultúra 

iránt. 

Topográfiai ismeretek és képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az ókori világ hét csodája, szöveges és vizuális források alapján. 

Egyiptom a görögök, rómaiak szemével. 

Hellász a rómaiak szemével.  

Fönícia és az ókori Palesztina („Bibliai tájak”). 

Szemelvények feldolgozása Sztrabón és Pauszaniasz vagy más 

utazók beszámolói alapján. A földrajzi látás, térképészet fejlődése.  

Az ókori Mediterraneum térképe (népek, államok, úthálózat stb.).  

A provinciák meghódítása, a birodalom legnagyobb kiterjedése. 

 

Természetismeret: 

térképészet, a Földközi-

tenger térsége. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: a Biblia 

ószövetségi helyszínei. 

 

Technika, életvitel és 

gyakorlat: utazás, 

közlekedési módok. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Egyiptom, Fönícia, Palesztina, Hellász, provincia, turizmus.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A rómaiak mindennapjai 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Alapismeretek a technika és az életmód fejlődéséről. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A hajdani életmód megismerése által a modern világhoz fűződő 

tudatosabb, reflektáltabb viszony fejlesztése. A római családi élet és 

korunk családmodelljeinek összehasonlítása. 

Az érdeklődés felkeltése az eseménytörténeteken túli ismeretek iránt. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Olvasmányok a rómaiak életmódjáról, családi viszonyairól, 

fogyasztási szokásairól.  

Technika, életvitel és 

gyakorlat: 



 

 

A római magánház, bérház és a középületek jellegzetességeinek 

megismerése.  

A pompeji emlékek és ezek jelentőségének megismerése. 

Az életmódhoz, fogyasztáshoz köthető szentenciák megismerése. 

lakáskultúra. 

 

Vizuális kultúra: 

tárgykultúra. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Város és falu, rabszolga, ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, lakáskultúra, 

alaprajz, atrium, amphiteatrum, Colosseum, Pompeji.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulságos/mulatságos történetek, anekdoták 

(De rebus gestis Romanorum) 

Órakeret 

7 óra 

Előzetes tudás Latin szöveg kiejtése, római mondák, híres római személyek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulságos/mulatságos történetek magyar nyelvű olvasásával kedvet 

adni a később latin nyelven olvasandó szövegek megfejtési 

kísérleteihez. 

Rövid, tömör szövegek segítségével példát adni a hatékony és hatásos 

kifejezés készségének fejlesztéséhez. 

Félreértések, humorforrások azonosításával a szövegértés és a logika 

fejlesztése. 

Tanulságok megbeszélésével a tanuló „életrevalóságának”, 

ítélőképességének stb. fejlesztése. 

A tematika időről időre való megjelenésével a tanulók motivációjának 

újraélesztése, ébren tartása e tanulmányaikhoz. A szövegértési és 

szövegalkotási képesség folyamatos fejleszése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rövid (8-10 mondatos) történetek olvasása, amelyek eredetileg latin 

(esetleg görög) nyelvűek voltak, és hagyományosan az iskolai 

nyelvtanítás szolgálatában állnak. (Pl. humoros történetek, 

amelyekben gyermekek is szerepelnek [lehetőség a dramatizálásra], 

illetve amelyek a mindennapi élet eseményeiről szólnak [pl. 

furfangos csalások]. 

Ha a történetek vándormotívumként (pl. retorikai exemplumként) 

továbbélnek, az intertextuális vonatkozások feltárása. 

A történetmagok más környezetbe való áthelyezésével 

szövegalkotási gyakorlatok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés-

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anekdota, humor, szöveg, szövegösszefüggés, kontextus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lingua Latina Ecclesiastica. 

A kereszténység latinsága 

Órakeret 

3 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a kereszténységről. Az egyházi latin néhány szava (mise, 

pápa, advent stb.) 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kereszténység kultúraformáló jelentőségének megismerése által az 

európai kultúrkincs megőrzése melletti elköteleződés kialakítása.  



 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Ismeretek szerzése a keresztény egyházak szerepéről a latin nyelv 

fennmaradásában, illetve megváltozásában, s viszont a latin nyelv 

szerepéről a keresztény egyházak életében. 

Annak a jelenségnek a megismerése, ahogyan egy valamikori élő 

nyelv „szent nyelvvé” válik egy kultúrában.  

A latin kiejtés egyházias hagyománya (pl. -esz, -ész). 

A keresztény liturgia latin alapszövegei (köszöntés, bibliai idézetek, 

rövid alapimádságok, feliratok, rövidítések stb.). Néhány rövid példa 

megismerése, a bennük levő szavak jelentése, kifejezések 

memorizálása, fordításukkal együtt.  

A latin nyelv egyházi használatának háttérbe szorulása, ennek okai és 

következményei. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

nyelvhasználati 

jelenségek, 

jövevényszavak, 

Biblia, himnusz és más 

egyházi műfajok. 

 

Vizuális kultúra: 

templomépítészet, 

vallásos témák a 

képzőművészetben. 

 

Ének-zene: a 

gregorián. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, zsoltár, evangélium, himnusz.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Latinitas viva 

Az élő, beszélhető latin 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Latin szöveg kiejtése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a latin nyelv alkalmazható a modern viszonyok 

között is. 

A latin nyelv használati köreinek tudatosítása. 

Szórakoztató olvasmányok a latin nyelv tanulásának motiválására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Projektmunkák a latin nyelv használati köreiről (jogi, orvosi és más 

tudományos nyelvhasználat).  

Diplomák, kitüntető oklevelek megtekintése. 

Latin témájú képregények (Tintin, Asterix) nézegetése, feldolgozása. 

Idegen nyelvek: 

nyelvtanulási 

módszerek, szokások. 

 

Természetismeret: latin 

eredetű szakszavak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élő nyelv – holt nyelv; jogi, orvosi latin, diploma, modernitás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Film közös megnézése és feldolgozása 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Történelmi ismeretek az ókorból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ókori témájú, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó film által az 

érdeklődés és a tanulási motiváció felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 



 

 

Például: Ben Hur (1959), Quo vadis (1951), Spartacus (1960, 2004), 

A kilencedik légió, Róma (2005), A sas (2011). 

A film történelmi korának és helyszíneinek azonosítása. 

A történet „kortól független” tartalmainak értelmezése. 

Vizuális kultúra: a film 

kifejező eszközei. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ókor, film, élmény. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A latin grammatikai rendszer alapjainak megismerése 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás 

A magyar nyelv sajátosságainak ismerete, a tanult első idegen nyelv 

esetében elsajátított grammatikai rendszer. 

A magyar nyelv és a már tanult élő idegen nyelv grammatikai rendszere 

közötti közös és eltérő vonások felismerése. 

A grammatika szakkifejezéseinek ismerete, pl. a szófajok, az esetek 

használata, melléknév és főnév egyeztetése, számnév, névmás, 

határozószó, szóelemek, ige, igemódok. 

A magyar mondat szerkezeti egységei. A mondat egységeinek 

azonosítása, a közöttük levő kapcsolatok felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grammatikai kifejezések rendszerszerű használatának fejlesztése, a 

grammatikai elemzőkészség kialakítása. 

A latin nyelv nyelvtani jelenségeinek feldolgoztatása, alapszintű 

elsajátíttatása. 

A tudásszintnek megfelelő latin mondatok elemeztetése névszó- és 

igeragozási ismeretek segítségével.  

A tanult nyelvek (magyar nyelv és idegen nyelvek) közötti párhuzamok 

tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Az esetek és alapfunkcióik. 

Az I-II-III. declinatiós főnevek és az I-II. declinatiós melléknevek 

szótári alakjának megismerése és ragozása. 

A melléknév- és főnévegyeztetés (a melléknév és a főnév sorrendje, 

párhuzamos ragozásuk gyakorlása írásban). 

Az ige szótári alakjának megismerése. 

Indicativus praesens imperfectum activi. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Párhuzamok 

(pl. a nyelvi jelek 

rendszere, írásjelek, 

szóelemek, hangok, 

névmások rendszere, 

szófajok rendszere, 

igeképzés). 

A latin az európai 

kulturális örökség 

fontos eleme. 

A latin 

Magyarországon 

http://www.imdb.com/year/2011/


 

 

államnyelv 1844-ig. 

Idegen nyelvek: 

Hasonló szerkesztési, 

grammatikai rendszer, 

pl. praepositiók 

rendszere. 

Párhuzamok pl. a 

főnévragozásban, az 

igeragozás 

rendszerében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Declinatio, nominativus, accusativus, genitivus, dativus, ablativus, 

singularis, pluralis, masculinum, femininum, neutrum, praepositio, 

coniugatio, praesens, praeteritum, futurum, imperfectum, perfectum, 

infinitivus. 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Projekthét: erdei iskola 
Órakeret 

2 óra 

 



 

 

6. évfolyam 

 

2 óra/hét 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Történetek a görög és a római mitológiából 
Órakeret 

8 óra 

Előzetes tudás Görög-római istenek, mitológiai történetek, topográfiai ismeretek. 

A tematikai 

egység nevelési-

fejlesztési céljai 

Történetek élményszerűsége által a görög-latin kultúra iránti érdeklődés 

növelése. 

Mítosz és valóság kapcsolatának megközelítése – az életkori érettség 

szintjén. Mitikus földrajz és történelmi topográfia találkozási pontjainak 

felismerése. 

Néhány nevelési értékkel is rendelkező mitológiai történet (küzdelem, 

áldozat, megküzdés, próbatétel) megismerése, beépítése a tanulók 

műveltségébe, tanulságaik megbeszélése.  

Néhány nevelési értékkel is rendelkező, egyszerű szentencia meg-

ismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, tanulságaik megbeszélése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Átváltozás-történetek (Ovidius) mint eredetmagyarázó (okadó) 

mítoszok (pl. Niobé). 

A görög és római mitológia néhány híres története (pl. Héraklész, 

Prométheusz, Argonauták). 

A mitológiai történetekhez kapcsolható egyszerű latin kifejezések 

(pl. ab ovo), idézetek, szentenciák megismerése, memorizálása a 

jelentésükkel együtt. Néhány bennük lévő, jövevényszóként is 

ismerős alapszó megtanulása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Mítoszok. 

Idegen tulajdonnevek 

helyesírása. 

 

Természetismeret: 

Görögország, Itália. 

 

Vizuális kultúra: 

mitológiai szereplők 

ábrázolása a 

képzőművészetben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Mítosz, mitológia, Olimposz, átváltozás, Attika, Róma, Ovidius.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Római mondák 
Órakeret 

11 óra 

Előzetes tudás Latin szavak kiejtése, magyar mondák, néhány római monda. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Történetek élményszerűsége által a római történelem iránti érdeklődés 

felkeltése. 

Mondák mesés történelemfelfogása és a valóság kapcsolatának 

megközelítése – az életkori érettség szintjén. A mondákban szereplő 

földrajzi helyek és a történelmi topográfia találkozási pontjainak 

felismerése. Az időbeli tájékozódás fejlesztése: a mondák fiktív ideje és 

a történelmi kronológia viszonya. 



 

 

Néhány nevelési értékkel is rendelkező történet (küzdelem, áldozat, 

megküzdés, próbatétel) megismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, 

tanulságaik megbeszélése.  

Szentenciák megismerése, beépítése a tanulók műveltségébe, 

tanulságaik megbeszélése.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Liviusi történetek olvasása (pl. Horatius Cocles, Menenius Agrippa, 

Coriolanus, Cincinnatus története). 

A történetekhez kapcsolható egyszerű latin kifejezések, idézetek, 

szentenciák megismerése, a mondatok memorizálása, fordítással és 

értelmezéssel együtt. 

Kitekintés a görög mondavilágra (pl. Hérodotosz: Görög-perzsa 

háborúk (Kürosz, Kroiszosz, Dareiosz, Xerxész, Themisztoklész, 

Ariszteidész). 

 

Vizuális kultúra: 

mitológiai szereplők 

ábrázolása a 

képzőművészetben  

 

Ének-zene: római 

történetek a 

zeneirodalomban (pl. 

Beethoven: 

Coriolanus). 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Livius, Itália, Róma, etruszk, provincia, patrícius-plebejus, királyság – 

köztársaság, consul, dictator.  

 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Pannonia provincia, a velünk élő Róma 
Órakeret 

9 óra 

Előzetes tudás A római birodalom legnagyobb kiterjedése, provinciái, római emlékek 

Magyarországon. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Hazánk római emlékeinek megismerése. E kultúrkincs megismerése 

révén a magyar és európai identitástudat erősítése. 

A kulturális örökség megőrzéséért való felelősségtudat kialakulása. 

A kultúraátadás-átvétel jelenségének megismerése révén a megbecsülés 

erősítése más nemzetek iránt. 

Élményszerű ismeretszerzés a pannon térség ókori kultúráiról, az 

érdeklődés fenntartása a történelem és a latin kultúra iránt. 

Topográfiai ismeretek és képességek fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Pannonia fogalma, területi határai, meghódításának ideje.  

Projektmunkák a téma feldolgozására. 

Római emlékek (Aquincum [Óbuda], Contra- Aquincum [Pest], 

Gorsium [Tác], Caesariana [Baláca], Sopianae [Pécs], Kővágószőlős, 

Savaria [Szombathely], Scarbantia [Sopron]). 

A római régészet története, eszközei, sajátosságai.  

Feliratok olvasása (pl. Caius Castricius Victor sírköve 

Aquincumból). 

Természetismeret: 

Magyarország 

kulturális öröksége. 

 

Vizuális kultúra: 

aquincumi (vagy más) 

emlékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Pannonia, Aquincum, római emlékek, epigráfia. 

 

 



 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Tanulságos/mulatságos történetek, anekdoták 

(De rebus gestis Romanorum) 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Latin szöveg kiejtése, római mondák, híres római személyek. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Tanulságos/mulatságos történetek magyar nyelvű olvasásával kedvet 

adni a később latin nyelven olvasandó szövegek megfejtési 

kísérleteihez. 

Rövid, tömör szövegek segítségével példát adni a hatékony és hatásos 

kifejezés készségének fejlesztéséhez. 

Félreértések, humorforrások azonosításával a szövegértés és a logika 

fejlesztése. 

Tanulságok megbeszélésével a tanuló „életrevalóságának”, 

ítélőképességének stb. fejlesztése. 

A tematika időről időre való megjelenésével a tanulók motivációjának 

újraélesztése, ébren tartása e tanulmányaikhoz. A szövegértési és 

szövegalkotási képesség folyamatos fejleszése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Rövid (8-10 mondatos) történetek olvasása, amelyek eredetileg latin 

(esetleg görög) nyelvűek voltak, és hagyományosan az iskolai 

nyelvtanítás szolgálatában állnak.  

Ha a történetek vándormotívumként (pl. retorikai exemplumként) 

továbbélnek, az intertextuális vonatkozások feltárása. 

A történetmagok más környezetbe való áthelyezésével 

szövegalkotási gyakorlatok. 

Magyar nyelv és 

irodalom: szövegértés-

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Anekdota, humor, szöveg, szövegösszefüggés, kontextus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Lingua Latina Ecclesiastica. 

A kereszténység latinsága 

Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás Ismeretek a kereszténységről. Az egyházi latin néhány alapszövege. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A kereszténység kultúraformáló jelentőségének megismerése által az 

európai kultúrkincs megőrzése melletti elköteleződés kialakítása.  

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A keresztény liturgia latin alapszövegei (bibliai idézetek, rövid 

alapimádságok, feliratok, rövidítések stb.). Néhány rövid példa 

megismerése, a bennük levő szavak jelentése, kifejezések 

memorizálása, fordításukkal együtt.  

 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

nyelvhasználati 

jelenségek, 

jövevényszavak, 

Biblia, himnusz és más 

egyházi műfajok. 

 

Vizuális kultúra: 

templomépítészet, 

vallásos témák a 



 

 

képzőművészetben. 

 

Ének-zene: a 

gregorián. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Biblia, zsoltár, evangélium, himnusz.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
A magyarok tettei és mondásai  

(De dictis et factis Hungarorum) 

Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Magyar mondák, honfoglalás, Szent István. 

A tematikai egység 

nevelési – 

fejlesztési céljai 

A magyar történelem latin nyelven íródott forrásainak fordításban való 

olvasása segítségével a tanulók magyar identitásának fejlesztése. 

A források értelmezése fejleszti a szövegértést, valamint a kritikus, több 

szempontot figyelembe vevő gondolkodást és az empátiát. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Krónikák és más, eredetileg latin nyelvű történelmi források 

részleteinek olvasása magyar fordításban. (Pl. a honfoglalásról, a 

SanktGallen-i kaland, Symphonia Hungarorum a Gellért-legendából, 

szent királyok legendái, Korona és kard mondája, törvények 

Istvántól, Könyves Kálmántól.) 

Néhány latin kifejezés a magyar történelemből és 

művelődéstörténetből (pl. királyok latin neve, jelmondatok stb. – lásd 

az ajánlati jegyzéknél). 

Részletek olyan irodalmi művekből, amelyek a latin használatáról 

szólnak, arra utalnak (Jókai, Mikszáth stb.). 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

nyelvemlékek. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Rex, krónika, legenda, oklevél.  

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A humanista latinság 
Órakeret 

6 óra 

Előzetes tudás Mátyás király, korvinák. 

A tematikai egység 

nevelési – 

fejlesztési céljai 

A latin nyelv és a görög-római hagyomány kultúraformáló 

jelentőségének tudatosítása. 

A reneszánsz és a humanizmus művelődéstörténeti szakaszáról szerzett 

alapismeretek által az európai kultúrkincs melletti elköteleződés 

kialakítása. 

Annak felismerése, milyen egyedülálló mértékben járult hozzá Mátyás 

király reneszánsz udvara Európa kulturális értékeinek átvételéhez és 

megőrzéséhez. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A reneszánsz és a humanizmus fogalma, időkeretei. 

A latin nyelv humanista megtisztítása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: reneszánsz 



 

 

Eredetileg latinul írt művek részleteinek közös olvasása magyarul.  

Dante, Petrarca (poeta laureatus), Rotterdami Erasmus jelentősége.  

A latin címadás (pl. Petrarca: De viris illustribus).  

Vitéz János, Janus Pannonius, Thuróczy János, Bonfini jelentősége. 

A Bibliotheca Corviniana.  

Vitéz János levelei és politikai beszédei (néhány érdekes, rövid 

részlet feldolgozása pl. Hunyadi János nevében a pápához írt 

levélből, hogy nyújtson segítséget a fegyveres erők 

újjászervezésében Magyarország hadseregének). 

Galeotto Marzio történetei Mátyás királyról (magyarul). 

Ismeretszerzés a humanista iskolarendszerről. Példa: Heyden Sebald 

iskolai latin dialógusai Sylvester János fordításában, Csáktornyai 

János kiadásában (1591). 

Neolatin emblémák (Andrea Alciato: Emblematum liber, 1531). 

és humanizmus. 

 

Vizuális kultúra, ének-

zene: a reneszánsz 

művészet. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Reneszánsz, humanizmus, korvina, Petrarca, Vitéz János, Janus Pannonius, 

Bonfini. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Latinitas viva 

Az élő, beszélhető latin 

Órakeret 

2 óra 

Előzetes tudás Latin szöveg kiejtése. Tudományos nyelvhasználat néhány példája. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Annak belátása, hogy a latin nyelv alkalmazható a modern viszonyok 

között is. 

Szórakoztató olvasmányok a latin nyelv tanulásának motiválására. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Internetes gyűjtés a latin nyelv használatával, a latin nyelvtanulással, 

a latinul beszélők közösségével kapcsolatban (SEPTIMANAE 

LATINAE EUROPAEAE). 

Idegen nyelvek: 

nyelvtanulási 

módszerek, szokások. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Élő nyelv – holt nyelv, modernitás. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Közös olvasmány feldolgozása 
Órakeret 

5 óra 

Előzetes tudás Történelmi ismeretek az ókorból. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Ókori témájú, a tanulók életkori sajátosságaihoz igazodó olvasmány 

által az érdeklődés és a tanulási motiváció felkeltése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Egy ókori témájú közös olvasmány feldolgozása, megtárgyalása. 

Például: Sienkiewicz: Quo vadis, Steven Saylor: Róma/Birodalom, 

Móra Ferenc: Aranykoporsó, Marcellus Mihály: Pannonia 

Romanum-sorozat Teodor Parnicki: Aetius, az utolsó római, 

Domokos Sándor: A római százados, Kosztolányi Dezső: Nero, a 

véres költő, Révay József: A költő és a császár, Robert Graves: Én, 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

olvasmányfeldolgozási 

módszerek. 

 

 



 

 

Claudius, Claudius, az Isten, Az aranygyapjú, Görög mítoszok, 

Homérosz leánya, Szabó Árpád: Róma jellemei, A trójai háború, 

Boronkay Iván: Római regék és mondák. 

Az olvasmány történelmi korának és helyszíneinek azonosítása. 

A történet „kortól független” tartalmainak értelmezése. 

Az olvasói élmény megosztása. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Ókor, regény,élmény. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél A latin grammatikai rendszer alapjainak megismerése 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás 

A magyar nyelv sajátosságainak ismerete, a tanult első idegen nyelv 

esetében elsajátított grammatikai rendszer. 

A magyar nyelv és a már tanult élő idegen nyelv grammatikai rendszere 

közötti közös és eltérő vonások felismerése. 

A grammatika szakkifejezéseinek ismerete, pl. a szófajok, az esetek 

használata, melléknév és főnév egyeztetése, számnév, névmás, 

határozószó, szóelemek, ige, igemódok. 

A magyar mondat szerkezeti egységei. A mondat egységeinek 

azonosítása, a közöttük levő kapcsolatok felismerése. 

Az esetek és alapfunkcióik. 

Az I-II-III. declinatiós főnevek és az I.-II. declinatiós melléknevek 

szótári alakja és ragozása. 

A melléknév- és főnévegyeztetés. 

Az ige szótári alakja. 

Indicativus praesens imperfectum activi. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A grammatikai kifejezések rendszerszerű használatának fejlesztése, a 

grammatikai elemzőkészség kialakítása. 

A latin nyelv nyelvtani jelenségeinek feldolgoztatása, alapszintű 

elsajátíttatása. 

A tudásszintnek megfelelő latin mondatok elemeztetése névszó- és 

igeragozási ismeretek segítségével.  

A tanult nyelvek (magyar nyelv és idegen nyelvek) közötti párhuzamok 

tudatosítása. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A III. declinatiós melléknevek szótári alakjának megismerése és 

ragozása. 

A melléknév- és főnévegyeztetés (a melléknév és a főnév sorrendje, 

párhuzamos ragozásuk gyakorlása írásban). 

Indicativus praeteritum és futurum imperfectum activi, praesens 

perfectum activi. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom; történelem, 

társadalmi és 

állampolgári 

ismeretek: Párhuzamok 

(pl. a nyelvi jelek 

rendszere, írásjelek, 

szóelemek, hangok, 

névmások rendszere, 

szófajok rendszere, 



 

 

igeképzés). 

A latin az európai 

kulturális örökség 

fontos eleme. 

Idegen nyelvek: 

Hasonló szerkesztési, 

grammatikai rendszer, 

pl. praepositiók 

rendszere. 

Párhuzamok pl. a 

főnévragozásban, az 

igeragozás 

rendszerében. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Declinatio, nominativus, accusativus, genitivus, dativus, ablativus, 

singularis, pluralis, masculinum, femininum, neutrum, praepositio, 

coniugatio, praesens, praeteritum, futurum, imperfectum, perfectum, 

infinitivus. 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél Reflektálás a tanultakra 
Órakeret 

4 óra 

Előzetes tudás A kétéves ciklus ismeretei, a tanulási folyamat élményei. 

A tematikai egység 

nevelési – 

fejlesztési céljai 

A tanult ismeretek és a tanulási folyamat tapasztalatainak újra 

felidézése. 

A történelem és a latin nyelv iránti motiváció tudatosítása, a tanulási 

célok kitűzése, a várható nehézségek és előnyök, lehetőségek felmérése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A két évfolyamos ciklus tanulási segédeszközeinek (füzetek, 

tankönyvek, projektmunka-produktumok stb.) áttekintése. 

Reflexiós fogalmazás. 

Magyar nyelv és 

irodalom: 

szövegalkotás. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Nyelvtanulás. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanuló  

– nyitott és motivált a történelem tanulása iránt, és szívesen tanulja a 

latint mint harmadik idegen nyelvet. 

– tud a magyar és európai műveltség latin gyökereiről, e kultúrkincs 

birtokosaként tekint önmagára, identitása részének tekinti 

magyarságát és európaiságát. 

– el tudja helyezni térben az ókor történelmének fontosabb régióit és 

helyszíneit. 

– képes tájékozódni az ókor történelmi kronológiájában. 

– ismer erkölcsi példázatokat a római mondákból, azok kérdésköreiben 

kész állást foglalni.  



 

 

– fel tud idézni fejből több szentenciát vagy közmondást, érti szó 

szerinti jelentésüket és átvitt értelmüket.  

– képes adott témához rendelni egy szűk körben (pl. tanulás) latin 

életbölcsességeket.  

– képes latin nyelvű szöveg felolvasására helyes kiejtéssel (magyar 

iskolai hagyományok szerint). 

– képes felismerni és felhasználni a latin legfontosabb alaktani 

jellegzetességeit. 

– ismer több jövevényszóként is ismerős alapszót. 

 


