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Keretterv
A 2016/2017-es tanévben iskolatípustól függően számos terv 
alkalmazható.

� Alapterv (standard szint) Alapterv (standard szint) Alapterv (standard szint) Alapterv (standard szint) ---- kötelező minden középiskola 
számára (Рівень стандарту, академічний рівень); 2010.számára (Рівень стандарту, академічний рівень); 2010.

� Szakosodott iskolák számára készített terv Szakosodott iskolák számára készített terv Szakosodott iskolák számára készített terv Szakosodott iskolák számára készített terv (Профільний
рівень); 2010.

� A kerettervek mellett módszertani ajánlásokat ad Ukrajna 
Oktatási és Tudományügyi Minisztériuma



Óraszámok
� Standard szint, 11. osztály (érettségizők) 35 óra, azaz heti 1 
óra foglalkozás.

� Szakosított iskolák 10. és 11. osztályok (középiskolások) 210 
óra, heti 3 óra foglalkozás.óra, heti 3 óra foglalkozás.

� Egyedi elbírálás szerint az oktatási intézmény az óraszámot 
módosíthatja. (pl. 16 előadás + 10 gyakorlat +26 önálló feldolgozás)



Főbb témakörök
AlapszintAlapszintAlapszintAlapszint

1. A gazdasági élet alapjai (6 óra)

2. Piacgazdasági alapismeretek (10 
óra) (vállalkozással kapcsolatos 

Szakosított képzésSzakosított képzésSzakosított képzésSzakosított képzés

1. A gazdasági élet alapjai (35 óra)

2. Piacgazdasági alapismeretek (55
óra)2. Piacgazdasági alapismeretek (10 

óra) (vállalkozással kapcsolatos 
ismeretek)

3. A nemzetgazdaság (9 óra)

4. A világgazdaság (5 óra)

+5 óra gyakorlati és tartalék

óra)

+10 gyakorlati, 5 tartalék

3. A vállalkozás elmélete és gyakorlata 
(32 óra)

4. A nemzetgazdaság (40 óra)

5. A világgazdaság (18 óra)

+10 óra gyakorlati, 5 óra tartalék



Gyakorlati feladatok
� 11. osztályban 7 

� 10. osztályban 5, 11. osztályban 7

Az standard szinthez tartozó gyakorlati feladatok:

- Háztartások fogyasztási szokásainak vizsgálata különböző jövedelmi szintek esetén- Háztartások fogyasztási szokásainak vizsgálata különböző jövedelmi szintek esetén

- A piaci egyensúlyi ár számítása a kereslet és kínálat alapján

- A vállalkozói képesség meghatározása (kérdőíves felméréssel)

- Egy termék árának kiszámítása konkrét példa alapján

- Ukrajna bruttó hazai összterméke változásának elemzése

- Államháztartás bevételi és kiadási oldalainak elemzése 

- Ukrajna kereskedelmi mérlegének elemzése



Számonkérés, értékelés
� Gyakorlati munkák elkészítése (gyakorlati foglalkozásokon kapott 
feladatok megoldása)

� Önálló munkák feldolgozása (házi dolgozat készítése)

� Témazáró dolgozatok megírása (gyakorlati és erre a célra kijelölt 
foglalkozásokon)foglalkozásokon)

� Félévi ellenőrző dolgozat megírása (tanár által választott 
témakörből, erre a célra kijelölt foglalkozáson)

Nem kötelező:

� Beszámoló (utolsó foglalkozáson)

� Vizsga (oktatásügyi főosztály által meghatározott időpontban)



Tankönyv
� Tantervhez igazodó magyar nyelvű tankönyv nincs. 
(fordítás, vagy saját jegyzet készítése)

� Gyakorlati feladatokat tartalmazó gyűjtemény szintén 
hiányzik. (ezt fordítani szükséges, mivel kötelező
teljesíteni azokat)



Gazdasági ismeretek más tantárgyak 
terveiben

� Jogismeret: munkajoggal kapcsolatos témák, Ukrajna 
adórendszere (9. és 10. évfolyam)

Földrajz: a világgazdasággal kapcsolatos tudnivalók és a főbb � Földrajz: a világgazdasággal kapcsolatos tudnivalók és a főbb 
gazdasági mutatók (10. évfolyam)



Tantárgyi verseny
� A tantárgyi versenyeknek négy fordulója van: 

intézményi, (10-15 tesztkérdés, 1-2 esszé jellegű kérdés, 1-2 számítási feladat)
települési vagy járási, (15 egyszeres választás (3 nehézségi szint), 3 kombinált 
feladat)
megyei, 
feladat)
megyei, (30 egyszeres választás, ebből 20 elméleti, 10 gyakorlati tudásra irányul, 2 
esszé jellegű kérdés, 3 számítási feladat)
országos (30 egyszeres választás, ebből 20 elméleti, 10 gyakorlati tudásra irányul, 
2 esszé jellegű kérdés, 3 számítási feladat)

Fordítás már a második szinten nehézségeket okoz!



Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!figyelmüket!


