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12. osztály 

Társadalomismeret 

 

ELSŐ FÉLÉV 

 

Társas lény Az ember, mint „társas lény”. 

Szociológia, szociálpszichológia tudomány 

Tömegjelenségek  
Az ember biológiai és társadalmi meghatározottsága. 

Különböző kultúrák emberképe 

Szocializáció és identitás Norma, szokás, hagyomány, erkölcs, jog, illem 

Az erkölcsi szabályok és társadalmi érvényesülésük 

A társadalmi szerződés elve és működése 

A társadalmi norma és normaátadás. Az anómia fogalma 

Társadalmi szerepek  A szocializáció alapvető közegei család, iskola, kortárscsoport, 

média. 

A család fogalma és funkciói. Család, otthon, háztartás 

Családi szerepek. Nemzedékek együttélése. A tekintélyelvű és 

a demokratikus családmodell. 

Nők és férfiak a társadalomban: a két nem viszonyának 

változásai. 

Az iskola társadalmi szerepe. Az iskolai tudás jellegének 

átalakulása: az élethosszig tartó tanulás fogalma. Az iskola 

közösségteremtő és szocializációs funkciói. 

Sztereotípia és előítélet Sztereotípia és előítélet. Konfliktus és konfliktuskezelés. 

A hatékony társadalmi kommunikáció. 

A hátrányos helyzet 

fogalma. 

 A társadalmi egyenlőtlenség. Méltányosság és igazságosság. 

A hátrányos helyzet főbb típusai: szegénység, testi és szellemi  

fogyatékosság.  

Társadalmi értékrendek Kulturális sokféleség. Multikulturális társadalomszemlélet 

Történelmi közösségtípusok működésének elemzése 

Társadalmi önazonosságunk összetevői: nyelv, kultúra, 

közösség 

A magyarországi egyházak, vallási közösségek 

Többség és kisebbség A nemzet, nemzetiség- és a nemzettudat, többség és kisebbség 

A magyarországi romák 

 

A magyarországi romák története és helyzetének főbb 

jellemzői  

napjainkban. 

A társadalom rétegződése A magyar társadalom rétegződése életkor, nemek, műveltség, 

vagyoni helyzet, foglalkozás, településformák, etnikum szerint  

A demográfiai helyzet 

Civil társadalom, helyi 

társadalom, állami 

szerepvállalás 

Közösségi szolgálat, önkéntesség. A szociálpolitika 

tudománya. Karitatív tevékenység. A szociális ellátórendszer 

fő elemei 

Jog A jog fogalma. A jogrend fogalma. Az alapvető jogágak  

A jogviszony. A gyermekek jogai, diákjogok és kötelességek 



A politika és a demokrácia  Magánérdek és közérdek A demokratikus társadalmi és állami 

berendezkedés fő sajátosságai, a demokratikus közélet fő 

jellemzői. A hatalommegosztás elve. A demokrácia alapelvei, 

működése 

A hatalmi ágak megkülönböztetése, jellemzőik.  

Emberi és polgári jogok Az emberi jogok ismerete és a jogegyenlőség elvének 

bemutatása,  

az állampolgári jogok, kötelességek Politikai, szociális jogok. 

Kisebbségek jogai, helyzete. Az Alaptörvény 

A politikai 

intézményrendszer fő 

elemei 

Országgyűlés, kormány, köztársasági elnök, alkotmánybíróság, 

ombudsman, helyi önkormányzatok, az Alaptörvény. 

A közigazgatás rendszere 

 A választási rendszer fő 

elemei 

Az országgyűlési választások jellemzői (vegyes választási 

rendszer: egyéni választókerületek, pártlisták; az 5%-os 

küszöb, érvényességi feltételek, egy, illetve két forduló). 

Politikai pártok Kormányalakítás; kormánypárt(ok) és 

ellenzék, a koalíciós kormány fogalma. Politikai 

eszmerendszerek 

A bíráskodás  

 

Bírósági rendszerünk. Peres és nem peres ügyek. 

 

Hivatalos dokumentumok, 

hivatalos ügyek intézése 

Állampolgári dokumentumok: személyi igazolvány, 

lakcímkártya, diákigazolvány, útlevél, adóazonosító, TAJ 

kártya, jogosítvány 

 

 

MÁSODIK FÉLÉV 

 

Az önkormányzatiság 

fogalma 

A helyi önkormányzatok szervezete és működése. 

 Az önkormányzati választások, 

az önkormányzatok helye az államszervezetben, szervezeti 

felépítése, az önkormányzatok feladatai, kötelezettségei, jogai.  

Az Európai Unió és az 

európai polgárok 

Az Európai Unió kialakulása és céljai. Az Európai Unió 

alapvető intézményrendszere. Az európai polgárság jogai és 

kötelességei. 

Az állam gazdasági 

szerepvállalása 

Állami költségvetés. Adópolitika: adók és járulékok. Az állam 

piaci és nem piaci feladatai. 

Vállalkozások és 

vállalkozók 

 

Projektmunka: elképzelt vállalat alapítása 

Vállalkozói tulajdonságok. 

Vállalkozási formák. 

Vállalkozások létrehozásának és működtetésének módja.  

A tulajdonformák, vállalkozások csoportosítása méret, 

tevékenységi kör, vállalkozási forma, tulajdonforma szerint.  

 Marketing Piackutatás eszközei. Marketingszemlélet, marketingeszközök. 

Marketingmix 

A vállalkozások és a piac kapcsolata 

A vállalkozás sikerességének és kudarcának főbb okai. Profit, 

árbevétel, költségek 

A nonprofit szféra főbb területei és sajátosságai. 



 A munkaviszony Munkaadók és munkavállalók jogai és kötelezettségei. Hazai 

és nemzetközi munkaerő-piaci elvárások. Felkészülés a 

munkaerőpiacra való kilépésre: önéletrajz, motivációs levél. 

Az állásinterjú. 

Fogyasztás, megtakarítás Fogyasztás, beruházás, megtakarítás a háztartásban. A 

megtakarítás formái A megfontolt hitelfelvétel A fogyasztó 

jogai 

Civilizációs konfliktusok: 

etnikai, környezeti, vallási, 

gazdasági kérdések 

A multinacionális és nemzeti gazdaságok ellentmondásai, 

illetve az állami és nemzetközi politikai szerepvállalás 

ellentmondásai 

Biztonságpolitika: terrorizmus, migráció. Az európai 

integráció kérdései. A demográfiai folyamatok ellentmondásai 

Változó életmód 

 

A globalizáció folyamata. A fogyasztói társadalom válsága. A 

munka világának átalakulása. Az információs társadalom 

kialakulása. Az élethosszig tartó tanulás szükségessége. A 

hálózati kultúrák növekvő szerepe. A nemek közötti viszony és 

a család kulturális, gazdasági és társadalmi funkcióinak 

átalakulása. 

 Felelősség a jövőért 

 

A fenntartható fejlődés elvei. Szellemi és vallási körkép az 

ezredfordulón.  

„Gondolkodj globálisan – cselekedj lokálisan”. A fogyasztói 

társadalom és a jóléti állam: szabadság és kiszolgáltatottság, 

reklám, pazarlás  A személyes jövőképek 

 


