
 

 

LATIN NYELV 
 

 

A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvényben és a NAT-ban 

megfogalmazott alapelv, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség átadásában, az 

egyetemes kultúra közvetítésében, a szellemi-érzelmi fogékonyság és az erkölcsi érzék 

elmélyítésében jelöli meg. A latin nyelv tanulása közben változatos módon fejlődnek a 

tanuláshoz szükséges készségek, képességek, ismeretek és attitűdök. Ezek megalapozzák a 

tanulókban a közjóra, a nemzeti és társadalmi összetartozásra való törekvést. A tanulók a 

római irodalommal való ismerkedés közben találkoznak az egyéni és a közösségi célok 

összhangjával és feszültségével, így az együttműködési formák keresése iránti igény is 

erősödhet bennük. A szövegek megértéséhez szükséges önfegyelem és képzelőerő hat 

intellektuális érdeklődésükre. Lehetőség nyílik arra, hogy az elsajátított tudás beépüljön 

énképükbe, fejlődjön önismeretük. 

Latintanulással sokoldalúan lehet fejleszteni a tanulási képességet: fokozható a tanulás 

iránti motiváció, mód nyílik különböző tanulási stratégiák elsajátítására. A pedagógusnak fel 

kell tárnia a tanulók előzetes ismereteit, és törekednie kell a belső motiváció megerősítésére 

is. Az egyénekhez alkalmazkodó differenciált módszerek segítenek az eltérő igényű tanulók 

fejlesztésében, motivációjuk megőrzésében. Ezek a módszerek a tehetséggondozásban is 

fontos szerepet játszanak. 

A latin nyelvvel való foglalkozás fejleszti a tanulók anyanyelvi kommunikációs 

kompetenciáját a nyelvészeti fogalmak rendszerszerű használata, a szövegek többrétegű 

jelentésének felfedezése, a pontos és stílushű fordítások készítése révén. 

A latin nyelv esetében az idegen nyelvi kompetenciát írott szövegek olvasásával és 

értelmezésével fejlesztjük. A latintanulásban nagy szerepe van a szövegszerkesztés logikai 

vizsgálatának. E tevékenység során megerősödnek a matematikaihoz hasonló logikai 

kompetenciák: az analizáló és szintetizáló képesség, a fogalmakra épülő összefüggések 

keresése, az érvek láncolatának követése. Ezek segítik majd a tanulókat a jelenségek 

megértésében, a problémák megoldásában az élet különböző területein. 

A latin nyelv tanulása során erősödik a környezettudatos és a társadalmi kérdések iránt 

felelősséget érző gondolkodás. A vidéki életvitel, a városi ház, a mezőgazdaság kultúrájának 

megismerése segít a munkaeszközök, munkamódszerek, a munkaszervezés és a munka 

fontosságának megértésében. Az emberi kapcsolatok elemző értékelésével a tanuló 

mélyebben megérti a család társadalmi szerepét, illetve a családon belüli szerepeket, 

feladatokat. A tanuló a latin művelődéstörténet segítségével értelmezheti a szülői és gyermeki 

felelősség fogalmát, erősödhet benne a különböző generációk tagjai iránti tisztelet. A 

neveléssel, az iskolázás jellegzetességeivel, az iskoláztatás szakaszaival való foglalkozás 

során rávilágíthatunk a tanulás fontosságára. 

A tanulók alaposabban megismerik a klasszikus műveltség és a mai európai kultúra 

közötti folyamatosságot, ennek közvetítő eszközeit, a művészetek és a tudományok 

hagyományőrző funkcióját. A művészetekkel mint az önismeret, önkifejezés eszközeivel való 

foglalkozás segít az egyéniség kibontakoztatásában. Az ókori görögök és rómaiak tudatosan 

figyeltek testi egészségükre; e gondolatok művészi megformálásával ismerkedve fejlődhet a 

tanulók egészségtudatos gondolkodása is. 

A logikus gondolkodás fejlesztése hozzájárul a digitális kompetencia fejlesztéséhez, 

pl. az információ felismerésében, értékelésében, bemutatásában, a közvetített tartalmak 

kritikus és etikus használatában. Mód nyílik a digitális kompetencia közvetlen fejlesztésére is, 

ha a tanítás és a tanulás során felhasználjuk az internet által nyújtott lehetőségeket, például a 



 

 

megfelelő források keresésére, művelődéstörténeti anyagok online tanulmányozására és 

szótározáskor. 

Mindezek a tartalmak és tevékenységek együttesen a szociális és állampolgári 

kompetencia, illetve a kezdeményezőképesség vonatkozásában is éreztethetik fejlesztő 

hatásukat: a személyek és kultúrák közötti párbeszédre törekvésben, a különböző nézőpontok 

megértésében, az emberi jogok tiszteletében, a reális alapokon nyugvó nemzeti identitásban és 

az Európához való kötődésben, valamint a kreatív és innovatív problémamegoldó 

tevékenységben. 

A szövegek feldolgozása során az esztétikai-művészeti tudatosság is fejlődik. A 

tanulók nyitottabbá válnak, képesek lesznek arra, hogy egyes műalkotásokat mélyebben 

megértsenek, és önállóan feldolgozzanak. A művekben megjelenített témák, élethelyzetek, 

formai megoldások megvitatásával fejlődik esztétikai érzékük és szociális kompetenciájuk, 

erősödnek empatikus képességeik, fogékonyabbak lesznek a nemzeti és európai kulturális 

örökség iránt, így az átlagosnál nagyobb beleélő képességre tehetnek szert. 

Mindezek a célok és feladatok megkívánják a hatékony, önálló tanulás fejlesztését. 

Ennek elősegítése érdekében, illetve a NAT-tal és a latintanítás hazai hagyományaival 

összhangban a latin kerettanterv három tematikai egységre épül: grammatikai ismeretek, 

szövegfeldolgozás, műveltség. 

A NAT az idegen nyelv tanulásának legfontosabb célját a kommunikatív kompetencia, 

ezen belül a nyelvi kompetencia fejlesztésében határozza meg. Tekintettel arra, hogy a latin 

nyelvet elsősorban írott szövegek olvasására és megértésére használják a tanulók, a 

célrendszer meghatározásakor a nyelvi kompetenciák fejlesztésében kiemelt szerepet 

játszanak a grammatikai ismeretek. A grammatikai tanulmányok célja a latin nyelv 

nyelvtanának megismertetése, a mondatelemzéshez szükséges nyelvészeti fogalmak 

kialakítása, valamint a grammatikai elemzőkészség fejlesztése. 

A szövegfeldolgozás a NAT-ban „szövegkompetencia és közvetítői készségnek” 

nevezett kompetenciaterületet tartalmazza. Itt részletezzük a szövegértés fejlesztését szolgáló 

ismeretanyagot. Ennek az a célja, hogy a szövegek grammatikai és stilisztikai elemzésén 

keresztül fejlesszük az irodalmi művek befogadására való készséget. 

A műveltség címet viselő tematikai egységbe kerül a NAT-ban „célnyelvi műveltség, 

interkulturális kompetenciaként” megjelölt terület. A NAT „nevelési és tantárgy-integrációs 

lehetőségek kihasználása”, illetve „az információs és kommunikációs technikák alkalmazásai 

képességének fejlesztése” néven említett fejlesztési területeit a kerettanterv a három felsorolt 

tematikai egység keretei között részletezi. 

Egy tanítási órán általában mindhárom tematikai egység előfordul, ezért a tematikai 

egységenként feltüntetett óraszámok csak tájékoztató jellegűek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7-8. évfolyam 
 

 

A tanulók a latintanítás e kezdeti szakaszában is megfigyelik az ókori görög és római 

műveltség kapcsolatát és ennek a magyar és az európai kultúrára gyakorolt hatását. A római 

hősökről szóló elbeszélések fejlesztik az erkölcsi érzéket; fontos szerepük van az 

állampolgárságra és a demokráciára nevelésben. A rómaiak hétköznapi életéről szóló 

olvasmányok az önismeretre, a családi életre és a testi-lelki egészségre nevelésben fejtenek ki 

pozitív hatást. 

A tanulók anyanyelvi kompetenciája is fejlődik a latin nyelvtan szabályrendszerének 

megértésével és a mondatok elemzésével. A magyar és a latin nyelv sajátosságainak 

összevetése fejleszti a tudatos nyelvhasználatot és a logikai kompetenciát. 

Az internet által biztosított lehetőségek segíthetik a motiváció fenntartását, az önálló 

tanulási stílus kialakítását. A latin olvasmányokkal együtt feldolgozott képek, műalkotások 

elemzése révén alakul a tanulók önálló ízlése. 

A tanulók elsősorban adaptált latin szövegek megértése és fordítása során használják a 

célnyelvet. A szövegek értelmezése révén nyitottabbá válnak más kultúrák iránt. Nevelési és 

tantárgyi integráció elsősorban a magyar nyelv és irodalom, a történelem, ésa vizuális kultúra, 

valamint az informatika tantárgyakkal valósítható meg. 

A latintanulás hozzásegíti a tanulókat az emberi értékek megértéséhez és 

elfogadásához. A tantárgy hozzájárul a méltányosság iránti fogékonyság kialakulásához és a 

közösségi érdek jobb belátásához. A tanulók képessé válnak nyelvtanulási problémáik 

megfogalmazására, e problémák segítséggel való megoldására. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. évfolyam 
 

1,5 óra/hét 
 

 

Tematikai egység Grammatika 
Órakeret 

22 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-III. declinatiós főnevek és melléknevek szótári alakja és ragozása. 

A melléknév- és főnévegyeztetés. 

Az ige szótári alakja. 

Indicativus activi. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Latin nyelvű szövegek hagyományos magyar ejtés szerinti 

felolvasásának fejlesztése. 

A grammatikai-stilisztikai kifejezések rendszerszerű használatának 

fejlesztése, a grammatikai és stilisztikai elemzőkészség kialakítása. 

A latin nyelv nyelvtani jelenségeinek sokoldalú 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 latin kiejtés gyakorlása (a hosszúságok és hangsúlyok biztos 

alkalmazása, hangos olvasás a hagyományos magyarországi ejtés 

szerint). 

Az I-V. declinatiós főnevek, az I-III. declinatiós melléknevek 

szótári alakja, ragozása (a párhuzamok felfedezése táblázatok 

alkalmazásával, birtokviszony). 

A melléknév- és főnévegyeztetés (párhuzamos ragozásuk 

gyakorlása írásban). 

A leggyakoribb praepositiók, módosítószavak, kötőszavak 

felismerése. 

Az ige szótári alakjának megtanulása; az infinitivus imperfectus 

activi jelentése. 

A coniugatiók rendszerének áttekintése. A teljes indicativus activi. 

A sum ige ragozása. 

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 



 

 

Participiumok. 

A szövegekben előforduló esettani jelenségek értelmezése. 

A latin mondat. A mondat egységei. 

  

 

államnyelv 1844-ig. 

 

Idegen nyelvek: Hasonló 

szerkesztési, 

grammatikai rendszer, 

pl. praepositiók 

rendszere. 

Párhuzamok pl. a 

főnévragozásban, az 

igeragozás 

rendszerében, a 

számnevekben, a 

passzív szerkezetben. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

coniugatio, activum, praesens, praeteritum, futurum, indicativus, 

coniunctivus, imperfectum, perfectum, infinitivus, supinum, participium. 

 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozás 
Órakeret 

22 óra 

Előzetes tudás 

A grammatika tematikai egységnél felsorolt ismeretek (a mondat 

egységeinek azonosítása, a köztük lévő kapcsolat stb.). 

Jövevényszóként is ismerős alapszavak. 

Sententiák. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Alapszintű szövegelemző készség kialakítása, a tárgyalt latin nyelvi 

kategóriák megértetése. 

Alapvető fordítási módszerek megismertetése. 

Verses vagy prózai szöveg (memoriter) tanulási technikájának 

elsajátíttatása, a memorizálás segítése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A tankönyvszerzők által írt egyszerűbb olvasmányok, szerkesztett 

szövegek megfelelő hangsúllyal és helyes kiejtéssel történő 

olvasása: De divinatione, De triumpho. 

Eredeti latin szövegrészletek és versek fordítása: Ovidius: Pax, 

Phaedrus: De vulpe et uva, Rana rupta et bos 

Ismerkedés nyomtatott és internetes latin-magyar szótárakkal. 

A tanult szövegek megértéséhez szükséges szavak fokozatos 

elsajátítása. 

Néhány memoriter elsajátítása és értő előadása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Antik 

szerzők. 

A magyar nyelvben 

használt latin és görög 

eredetű szavak 

felismerése. 

Latin vagy görög 

eredetű szavak a média 

nyelvében. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a 

szövegekhez kapcsolódó 

történelmi ismeretek (pl. 



 

 

a rómaiak eredete, a jogi 

és az egyházi latin 

néhány szakkifejezése). 

 

Földrajz: topográfiai 

ismeretek, az antik 

nevek mai azonosítása, 

az ókori világ 

helyszíneinek 

felismerése a térképen.  

 

Hon- és népismeret: 

magyar eredetmondák. 

 

Fizika; biológia-

egészségtan: A 

szövegekhez kapcsolódó 

szakkifejezések, 

személyiségek. Néhány 

orvosi latin 

szakkifejezés (pl. 

testrészek). 

 

Idegen nyelvek: a 

szövegben használt 

szavak, kifejezések más 

nyelvekben. 

 

Informatika: interneten 

elérhető szótárak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sententia, memoriter, hexameter, pentameter, distichon, skandálás. 

 

 

Tematikai egység Művelődés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A latin örökségünk tantárgy művelődési anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A görög-római kultúrának mint az európai műveltség egyik alapjának 

megismertetése. 

A római életmód, az ókori Róma jellegzetességeinek megismerése. 

Ismeretek Kapcsolódási pontok 

A latin nyelv szerepe mai világunkban (a szövegekben előforduló 

továbbélő szavak, kifejezések kiemelése). 

Az ókori görögök és rómaiak életmódjának néhány sajátossága. 

Vallási élet. 

Diadalmenet. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Az emberiség 

történetének főbb 

korszakai. Alapvető 



 

 

A szabin nők elrablása. 

Phaedrus élete és költészete. 

információk görög és 

római istenekről.  

 

Testnevelés és sport: 

néhány ókorban is 

ismert sportág (pl. 

atlétika, birkózás).  

 

Földrajz: Itália fekvése, 

részei. 

 

Vizuális kultúra: az 

antik művészet emlékei. 

 

Informatika: Tartalmak 

keresése az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Indoeurópai nyelvcsalád, Lares, pontifex, Vesta-szűz, augur, haruspex, 

senatus, Capitolium, Forum Romanum, Colosseum, triumphus, fabula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. évfolyam 
 

1,5 óra/hét 
 

 

Tematikai egység Grammatika 
Órakeret 

16 óra 

Előzetes tudás 

 

- Klasszikus szövegek hagyományos magyar ejtés szerinti felolvasása. 

A latin grammatikai szakkifejezések, az alaktanból már tanultak 

ismerete és helyes alkalmazása. 

Mondattani elemzőképesség (egyszerű és összetett mondatok). 

A tanult nyelvek (magyar nyelv és idegen nyelvek) közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az előző tanévekben tanult latin nyelvtani jelenségek ismeretének 

elmélyítése. 

Az alaktan bővítése. 

A grammatikai elemzőkészség, a logika, az áttekintőképesség 

fejlesztése. 

 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A melléknév- és főnévegyeztetés (párhuzamos ragozásuk 

gyakorlása írásban). 

A melléknevek fokozása a fontosabb kivételekkel. 

A névmások rendszerbe foglalása: személyes, birtokos, a vonatkozó 

névmás, a fontosabb mutató névmások. 

A leggyakoribb praepositiók, módosítószavak, kötőszavak 

felismerése. 

A coniugatiók rendszerének áttekintése. A teljes indicativus activi 

és passivi. 

A participiumok. 

A szövegekben előforduló esettani jelenségek értelmezése. 

A latin mondat. A mondat egységei. 

  

 

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 

államnyelv 1844-ig. 

 

Idegen nyelvek: Hasonló 

szerkesztési, 

grammatikai rendszer, 

pl. praepositiók 

rendszere. 

Párhuzamok pl. a 

főnévragozásban, az 

igeragozás 

rendszerében, a 

számnevekben, a 

passzív szerkezetben. 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

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

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

vocativus, coniugatio, activum, passivum, praesens, praeteritum, 

futurum, indicativus, coniunctivus, imperfectum, perfectum, infinitivus, 

supinum, participium. 

 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozás 
Órakeret 

15 óra 

Előzetes tudás 
A grammatika tematikai egységnél felsorolt ismeretek. 

Az előző években elsajátított szókincs. 

Sententiák, néhány memoriter. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A szövegelemző készség fejlesztése, a tárgyalt latin nyelvi kategóriák 

megértetése. 

Fordítási módszerek gyakorlása. 

Verses vagy prózai szöveg (memoriter) tanulási technikájának 

fejlesztése. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A grammatika, a fordítási készség gyakorlása Ovidiustól származó 

szemelvényekkel: Daedalus et Icarus, Philemon et Baucis és 

Catullus versével: Vivamus mea Lesbia.  

A verselés szerepe, hexameterben és distichonban versek olvasása a 

rövid és a hosszú szótagok kiemelésével (skandálás). 

Ismerkedés nyomtatott és internetes latin-magyar szótárakkal. 

A tanult szövegek megértéséhez szükséges szavak fokozatos 

elsajátítása. 

Néhány memoriter elsajátítása és értő előadása. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Antik 

szerzők. 

Állatmesék az európai 

irodalomban. 

A magyar nyelvben 

használt latin és görög 

eredetű szavak 

felismerése. 

Latin vagy görög 

eredetű szavak a média 

nyelvében. 

Az időmértékes verselés 

a magyar költészetben. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: a jogi és az 

egyházi latin néhány 

szakkifejezése. 

 

Földrajz: topográfiai 

ismeretek, az antik 

nevek mai azonosítása, 

az ókori világ 

helyszíneinek 

felismerése a térképen.  

 

Fizika; biológia-



 

 

egészségtan: A 

szövegekhez kapcsolódó 

szakkifejezések, 

személyiségek.  

 

Idegen nyelvek: a 

szövegben használt 

szavak, kifejezések más 

nyelvekben. 

 

Informatika: interneten 

elérhető szótárak. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sententia, fabula, memoriter, hexameter, pentameter, distichon, skandálás 

eredeti szöveg, műfordítás. 

 

 

Tematikai egység Művelődés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás A latin örökségünk tantárgy és a latin nyelv 7. évfolyamos művelődési 

anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A görög-római kultúrának mint az európai műveltség egyik alapjának 

megismertetése. 

A római életmód, az ókori Róma jellegzetességeinek megismerése. 

Ismeretek Kapcsolódási pontok 

A latin nyelv szerepe mai világunkban (a szövegekben előforduló 

továbbélő szavak, kifejezések kiemelése). 

Néhány mitológiai történet: Daidalosz és Ikarosz, Minotaurosz, 

Thészeusz, Philémon és Baukisz 

Ovidius, Catullus költészete. 

Görög-római témájú filmek. 

Magyar nyelv és 

irodalom: Antik 

szerzők. 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Alapvető 

információk görög és 

római istenekről. 

 

Földrajz: Itália fekvése, 

részei. 

 

Vizuális kultúra: az 

antik művészet emlékei. 

 

Informatika: Tartalmak 

keresése az interneten. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Virtus, miser Catullus. 

 

 



 

 

Tematikai egység Felkészülés a házivizsgára 
Órakeret 

13 óra 

Előzetes tudás A latin örökségünk tantárgy és a latin nyelv 7-8. évfolyamos anyaga. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A 4 év során elsajátított grammatikai és művelődési ismeretek 

összefoglalása. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók legyenek képesek felismerni és felhasználni a latin nyelv már 

ismert legfontosabb alaktani jellegzetességeit.  

Ismerjék fel a szövegek megértéséhez szükséges, már tanult 

mondatszerkesztési sajátságokat. 

A tanulók tudjanak előadni néhány memoritert.  

Legyenek képesek a megadott szószedettel és tanári segítséggel adaptált, 

illetve eredeti latin szépirodalmi vagy történeti forrásszöveget magyarra 

fordítani. 

A tanulók rendelkezzenek alapvető információkkal Róma eredetéről, a 

görög és római kultúra kapcsolatáról.  

Ismerjék az ókori Róma jellegzetességeit, a római életmód jellemzőit. 

Ismerjék a latin nyelvnek az európai és a magyar kultúra kialakulásában 

és fejlődésében betöltött szerepét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9-10. évfolyam 

 

A tanulókban a latin nyelv tanulásával erősödik az európai kultúra értékeinek tisztelete, a 

magyarországi latin hagyományok megismerésével pedig mélyebb értelmet nyer a magyarság 

Európához tartozásának gondolata. 

A tanulók nyelvi rendszerező képességei jelentősen javulnak a latin grammatika 

sajátos kifejezéseinek megértésével és használatával. Nyelvi kompetenciájuk fejlődése 

lehetőséget ad latin nyelvű irodalmi alkotások megismerésére és feldolgozására. 

A latin olvasmányok esztétikai értékeinek megismerése során fejlődik a tanulók 

képessége arra, hogy összevessék személyes történeteiket, érzéseiket, élményeiket, valamint a 

történelemben, irodalomban tanultakat. A szövegekhez kapcsolódó képek, műalkotások 

elemzése lehetőséget nyújt esztétikai élmények megélésére, az esztétikai érzék fejlesztésére. 

A tanulók eredeti latin szövegek értelmezése és magyarra fordítása során használják a 

nyelvet. A szövegek értelmezése révén nyitottabbá válnak más kultúrák iránt, és fejlődik 

egyéni nyelvtanulási stratégiájuk. A tantárgy-integráció elsősorban magyar nyelv és irodalom, 

történelem, a vizuális kultúra, valamint informatika tantárgyakkal valósítható meg. 

A latintanulás során a tanulók érzékenyebbé válnak az emberi értékek iránt. 

Könnyebben megértik a közösség érdekében gyakorolt méltányosság szerepét, és maguk is 

részt vállalnak közélettel kapcsolatos vitákban. Nyelvtanulási problémáikat igyekeznek 

szakszerű terminológiával megfogalmazni, és a problémákra adott válaszok alapján tudásukat 

fejleszteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. évfolyam 
 

2 óra/hét 

szakköri keretben 

felkészítés a középszintű érettségire 

 
  

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Grammatika 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

- Klasszikus szövegek hagyományos magyar ejtés szerinti felolvasása. 

A latin grammatikai szakkifejezések, az alaktanból már tanultak 

ismerete és helyes alkalmazása. 

Mondattani elemzőképesség (egyszerű és összetett mondatok). 

A tanult nyelvek (magyar nyelv és idegen nyelvek) közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az előző tanévekben tanult latin nyelvtani jelenségek ismeretének 

elmélyítése. 

Az alaktan bővítése, pl. a rendhagyó igék rendszereztetése. 

Az igeneves szerkezetek elsajátíttatása, a latin nyelvben betöltött 

szerepük megértetése. 

A mondattani és esettani ismeretek kibővítése. 

A grammatikai elemzőkészség, a logika, az áttekintőképesség 

fejlesztése. 

Az időmértékes verseléssel írt költemények skandálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A coniugatiók rendszerének teljességre törekvő feldolgozása. 

A deponens és semideponens igék (az igék kettőssége – a 

szabályos ige szenvedő alakjával történő párhuzamba állítása 

révén). 

A rendhagyó igék (sum, possum, volo, nolo, fero) feldolgozása 

táblázatba rendezés segítségével. 

A participiumok, az infinitivusok és a supinumok mondattani 

szerepének magyarázata (a fordítások sokszínűségének 

bizonyítása, pl. célhatározás, tekintethatározó). 

A gerundium, a gerundivum és a gerundivumos szerkezet 

mondattani szerepe. 

A mondatrövidítő szerkezetek (nominativus cum infinitivo, 

accusativus cum infinitivo, ablativus absolutus, participium 

coniunctum, ablativus absolutus mancus) felismerése és 

magyarázata. 

Az appositio praedicativa és az attributum praedicativum 

funkciója a mondatszerkesztésben. 

Az esettani jelenségek kibővítése (a gyakoribb esetek ismert 

szövegekben történő felismerése és fordítása).  

Latin-magyar középszótár használata, közepes nehézségű 

szövegek fordítása tanári segítséggel.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Hasonlóságok a grammatikai 

rendszerben (pl. gerundium, 

infinitivus, participium). 

Párhuzamok (pl. a passzív 

szerkezetben, a 

mondatrövidítő 

szerkezetekben). 

 

Idegen nyelvek: Hasonló 

szerkesztési, grammatikai 

rendszer, pl. gerundium, 

infinitivus, participium. 

Párhuzamok pl. a passzív 

szerkezetben, a 

mondatrövidítő 

szerkezetekben, pl. 

accusativus cum infinitivo. 

 

Informatika: Tartalmak 

keresése az interneten. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Appositio praedicativa, attributum praedicativum, participium, instans, 

deponens, semideponens, supinum, gerundium, gerundivum, participium 

coniunctum, ablativus absolutus, ablativus absolutus mancus, nominativus 

cum infinitivo, accusativus cum infinitivo. 

 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozás 
Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Szövegek olvasása helyes kiejtéssel. 

Szövegek fordítása magyar nyelvre a magyar nyelvhelyességnek 

megfelelően. 

Memoriterek értő előadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvtani jelenségek felismerése eredeti szövegekben. 

Az önálló szótározási készség fejlesztése a középszótár használatával. 

Az értelmezési képességek fejlesztése összetett mondatok 

(körmondatok) elemzésével. 

A fordítási készség fejlesztése kommentárral ellátott és kommentár 

nélküli szövegeken. 

A szerzők kifejezésmódjának, a szöveg összefüggésének és a szöveg 

művészi megformálásának megfigyelése tanári segítséggel. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Válogatás Catullus költészetéből (pl. Carm. 51.) 

Szemelvények Iulius Caesar műveiből (pl. a gallok társadalmáról, 

vallásukról, isteneikről). 

Szemelvények Vergilius Aeneiséből. 

Válogatás Vergilius Georgica és Eclogae című műveiből (pl. 

Orpheus és Eurydice története). 

Ismerkedés Cicero műveivel a fordítási készség fejlesztésére, 

kommentárral ellátott szövegek segítségével. Hosszabb részletek 

beszédeiből (pl. In Catilinam I. 1.).  

Válogatás Horatius ódáiból. (pl. I. 11., II.10., III.30.) 

Verses és prózai memoriter elsajátítása és többszöri felelevenítése.  

A szójegyzék szavainak folyamatos elsajátítása. 

Stíluselemzés, a sajátos szerzői megfogalmazás megismerése. 

A fordítástechnika elmélyítése ismert és kommentár nélküli 

szövegeken. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mitológiai 

ismeretek. 

 

Idegen nyelvek: latin 

eredetű szavak és 

kifejezések továbbélése, 

a latin leánynyelveinek 

szóhasználata. 

 

Biológia-egészségtan; 

fizika; kémia: 

szaktudományos 

magyarázatok a 

különféle természeti 

jelenségekre, anatómiai 

ismeretek, növény- és 

állathatározás. 

 

Informatika: szövegek 

digitalizált változata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Retorika, retorikai eszköz, in medias res, szónoki kérdés, költői kérdés, 

körmondat (periodus), eposzi kellék, archaikus nyelvezet, eredeti szöveg, 

műfordítás, metrika, skandálás, strófa. 

 

 



 

 

 

Tematikai egység Művelődés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Róma eredete, a görög és római kultúra kapcsolata, a római életmód 

jellemzőinek ismerete. 

A latin nyelv szerepe és jelentősége az európai és a magyar kultúra 

kialakulásában.  

Az irodalomból tanult néhány ókori görög irodalmi műfaj ismerete. 

Irodalmi művek értelmezése az irodalom és a latin nyelvórákon tanult 

módszerekkel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A római sajátosságok érvényesülésének és formálódásának 

megfigyelése a tárgyalt szerzőknél. 

A tárgyalt szerzők hatásának értékelése. 

 

Ismeretek Kapcsolódási pontok 

Az antik Róma etikai alapértékei. 

Catullus költészete (a szerelmi szenvedély Catullusnál, Sappho és 

Catullus). 

Iulius Caesar műveiből származó szemelvények feldolgozása (a 

szerző politikai pályafutásának megítélése, más népekről vagy 

kortársairól alkotott nézeteinek elemzése). 

Vergilius Aeneis c. eposzából származó szemelvények feldolgozása 

(Homérosz hatása, az Aeneis keletkezése, a trójai mondakör az 

Aeneisben, Dido és Aeneas kapcsolata, a túlvilághit az Aeneisben, 

Aeneas szerepének és az eposz egészének értelmezési lehetőségei). 

Vergilius Georgica és Eclogae c. műveiből származó szemelvények 

feldolgozása (görög előzmények, a művek keletkezése, Orpheus 

mítosza Vergiliusnál, az eclogák értékelése). 

Cicero beszédeiből származó szemelvények feldolgozása (a szerző 

pályafutásának és alkotásainak kapcsolata, a Catilina elleni fellépés 

értékelése). 

Horatius költeményeinek feldolgozása (pályafutásának sajátosságai, 

filozófiai nézeteinek megjelenítése költeményeiben, lelki gondok 

megoldása, a nyugalom keresése, a költői öntudat Horatiusnál). 

A római köztársaság, görög és római istenek, a római vallás, Róma 

eredetmondái, a trójai háború, római család, ünnepi játékok. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Műfajok az 

ókori görög 

irodalomban. Vers- és 

prózaelemzés, irodalmi 

alkotások befogadása; 

Radnóti eklogái. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Az ókori 

görög kultúra korszaka. 

Római történelem a 

kezdetektől Augustus 

koráig. 

 

Etika: A lelkiismeret, 

jó és rossz, bűn és 

erény. Az erkölcsi 

gondolkodás fejlődése. 

Szokás, hagyomány, 

törvény. Az egyén 

választása. A 

lelkiismeret szabadsága 

és a személy erkölcsi 

felelőssége. Szándék és 

következmény. Az 

erények és a jó élet 

céljai. A jellem. 

Szeretet, barátság, 

szerelem, szexualitás. 

 



 

 

Filozófia: görög 

filozófiai problémák 

római szerzőknél. 

 

Vizuális kultúra: a 

feldolgozott témák 

megjelenítése az 

európai művészetben. 

 

Fizika: atomelmélet, 

geocentrikus és 

heliocentrikus 

világkép. 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az 

olvasott szövegekhez 

kapcsolódó filmek 

megismerése. 

 

Informatika: Tartalmak 

keresése az interneten. 

Interneten szerzett 

információk 

feldolgozása, 

értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Virtus, otium Catullianum, pius vagy impius Aeneas, tanköltemény, 

ekloga, bukolikus téma, idill, történetírás, oratio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. évfolyam 
 

2 óra/hét 

szakköri keretben 

felkészítés a középszintű érettségire 
 

 

 

Tematikai egység/ 

Fejlesztési cél 
Grammatika 

Órakeret 

30 óra 

Előzetes tudás 

- Klasszikus szövegek hagyományos magyar ejtés szerinti felolvasása. 

A latin grammatikai-stilisztikai szakkifejezések, az alaktanból már 

tanultak ismerete és helyes alkalmazása. 

Mondattani elemzőképesség (egyszerű és összetett mondatok). 

A tanult nyelvek (magyar nyelv és idegen nyelvek) közötti 

hasonlóságok és különbségek felismerése. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Az előző tanévekben tanult latin nyelvtani jelenségek ismeretének 

elmélyítése. 

Az igeneves szerkezetek gyakorlása, a latin nyelvben betöltött szerepük 

megértetése. 

A mondattani és esettani ismeretek kibővítése. 

A grammatikai elemzőkészség, a logika, az áttekintőképesség 

fejlesztése. 

Az időmértékes verseléssel írt költemények skandálása. 

Ismeretek/fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

A korábbi években elsajátított nyelvtani ismeretek elmélyítése, 

gyakorlása. 

A mondatrövidítő szerkezetek gyakorlása. 

A consecutio temporum fő és mellékszabályainak logikája (a 

szabályok érvényesülésének felismerése latin mondatokban). 

A szövegekben előforduló egyszerű és összetett (alá- és 

mellérendelő) mondatok, kötőszavak magyarázata. 

Az esettani jelenségek kibővítése (a gyakoribb esetek ismert 

szövegekben történő felismerése és fordítása).  

Latin-magyar középszótár használata, közepes nehézségű 

szövegek fordítása.  

Magyar nyelv és irodalom: 

Hasonlóságok a grammatikai 

rendszerben (pl. gerundium, 

infinitivus, participium). 

Párhuzamok (pl. a passzív 

szerkezetben, a 

mondatrövidítő 

szerkezetekben). 

 

Idegen nyelvek: Hasonló 

szerkesztési, grammatikai 

rendszer, pl. gerundium, 

infinitivus, participium. 

Párhuzamok pl. a passzív 

szerkezetben, a 

mondatrövidítő 

szerkezetekben, pl. 

accusativus cum infinitivo. 

 

Informatika: Tartalmak 

keresése az interneten. 

 



 

 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Consecutio temporum. 

 

 

Tematikai egység Szövegfeldolgozás 
Órakeret 

32 óra 

Előzetes tudás 

Szövegek olvasása helyes kiejtéssel. 

Szövegek fordítása magyar nyelvre a magyar nyelvhelyességnek 

megfelelően. 

Memoriterek értő előadása. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

Nyelvtani jelenségek felismerése eredeti szövegekben. 

Az önálló szótározási készség fejlesztése a középszótár használatával. 

Az értelmezési képességek fejlesztése összetett mondatok 

(körmondatok) elemzésével. 

A fordítási készség fejlesztése kommentárral ellátott és kommentár 

nélküli szövegeken. 

A szerzők kifejezésmódjának, a szöveg összefüggésének és a szöveg 

művészi megformálásának megfigyelése tanári segítséggel. 

Ismeretek/Fejlesztési követelmények Kapcsolódási pontok 

Szemelvények Titus Livius Ab urbe condita című művéből.  

Válogatás Tibullus műveiből (pl. Detestatio belli). 

Szemelvények Ovidius műveiből (pl. Philemon et Baucis). 

Válogatás Phaedrus műveiből (pl. Canis per fluvium). 

Részletek Seneca műveiből (pl. Epist. mor. VI). 

Szemelvények Plinius Minor leveleiből (pl. VI.16.). 

Részletek Tacitus műveiből (pl. Annales I.). 

Részletek Augustinus műveiből (pl. Confessiones). 

Válogatás Janus Pannonius verseiből. (pl. Pro pace). 

Verses vagy prózai memoriter elsajátítása és többszöri 

felelevenítése.  

A szójegyzék szavainak folyamatos elsajátítása. 

Stíluselemzés, a sajátos szerzői megfogalmazás megismerése. 

A fordítástechnika elmélyítése ismert és kommentár nélküli 

szövegeken. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: mitológiai 

ismeretek, Janus 

Pannonius. 

 

Idegen nyelvek: latin 

eredetű szavak és 

kifejezések továbbélése, 

a latin leánynyelveinek 

szóhasználata. 

 

Informatika: szövegek 

digitalizált változata. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Levélformula, eredeti szöveg, műfordítás, metrika, skandálás, strófa. 

 

 

 

Tematikai egység Művelődés 
Órakeret 

10 óra 

Előzetes tudás 

Róma eredete, a görög és római kultúra kapcsolata, a római életmód 

jellemzőinek ismerete. 

A latin nyelv szerepe és jelentősége az európai és a magyar kultúra 

kialakulásában.  



 

 

Az irodalomból tanult néhány ókori görög irodalmi műfaj ismerete. 

Irodalmi művek értelmezése az irodalom és a latin nyelvórákon tanult 

módszerekkel. 

A tematikai egység 

nevelési-fejlesztési 

céljai 

A római sajátosságok érvényesülésének és formálódásának 

megfigyelése a tárgyalt szerzőknél. 

A tárgyalt szerzők hatásának értékelése. 

 

Ismeretek Kapcsolódási pontok 

Az antik Róma etikai alapértékei. 

Titus Livius történeti munkájából származó szemelvények 

feldolgozása (Róma történetének ábrázolása, a szerző utóélete). 

Ovidius műveiből származó szemelvények feldolgozása (viszonya a 

hatalomhoz, görög és római mítoszok feldolgozása). 

Seneca értelmezése (a sztoikus filozófia, a szerző viszonya Nero 

császárhoz). 

Szemelvények Plinius Minor leveleiből (a kor tükröződése a szerző 

írásaiban, az irodalmi levél műfaja). 

Tacitus történeti műveiből származó szemelvények olvasása 

(valóság és életérzés problémája, műveinek értéke). 

Az ókeresztény irodalom (Aurelius Augustinus jelentősége az 

európai vallás- és művelődéstörténetben). 

A humanista latinság (Janus Pannonius költészete). 

Pun háborúk, római hadsereg, Minotaurosz története, Ovidius 

költészete, római nevelés és iskolák, rabszolgaság, Róma városa, 

Augustus, gazdasági élet Rómában, Pannonia provincia. 

 

Magyar nyelv és 

irodalom: Műfajok az 

ókori görög 

irodalomban. Molière 

alkotásai. Vers- és 

prózaelemzés, irodalmi 

alkotások befogadása. 

 

Történelem, társadalmi 

és állampolgári 

ismeretek: Az ókori 

görög kultúra korszaka. 

Római történelem a 

kezdetektől Augustus 

koráig. 

 

Etika: A lelkiismeret, 

jó és rossz, bűn és 

erény. Az erkölcsi 

gondolkodás fejlődése. 

Szokás, hagyomány, 

törvény. Az egyén 

választása. A 

lelkiismeret szabadsága 

és a személy erkölcsi 

felelőssége. Szándék és 

következmény. Az 

erények és a jó élet 

céljai. A jellem. 

Szeretet, barátság, 

szerelem. 

 

Filozófia: görög 

filozófiai problémák 

római szerzőknél. 

 

Vizuális kultúra: a 

feldolgozott témák 

megjelenítése az 

európai művészetben. 



 

 

 

Mozgóképkultúra és 

médiaismeret: az 

olvasott szövegekhez 

kapcsolódó filmek 

megismerése. 

 

Informatika: Tartalmak 

keresése az interneten. 

Interneten szerzett 

információk 

feldolgozása, 

értékelése. 

Kulcsfogalmak/ 

fogalmak 

Sztoicizmus, epikureizmus, történetírás, carmen et error, poeta natus-poeta 

doctus, „sine ira et studio”, tacitusi tömörség. 

 

 

A fejlesztés várt 

eredményei a két 

évfolyamos ciklus 

végén 

A tanulók legyenek képesek latin nyelvi szövegekben az igenevek és a 

mondatrövidítő szerkezetek felismerésére, valamint az egyszerű és 

összetett mondatok értelmezésére.  

Tudjanak ismert latin szöveget helyes intonációval, verses szöveget a 

megfelelő időmérték szerint felolvasni. Legyenek képesek ismeretlen 

nyelvtani elemeket nem tartalmazó mondatok készségszintű elemzésére 

és magyarra fordítására kommentárral, az alapszókincs megfelelő 

elsajátítása mellett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


