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Angol  nyelv  

5. évfolyam 

Iskola 

Iskolám, osztálytermünk.  

Tantárgyaim, tanáraim.  

Osztálytársaim, barátaim.  

Tanórán kívüli közös programjaink.  

Iskolai élet más országokban.  

Emberek 

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok.  

Közös időtöltés barátokkal.  

Lakóhelyünk 

Otthonom, szűkebb környezetem.  

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.  

Kedvenc játékaim.  

Lakóhelyem, tágabb környezetem.  

Ételek 

Napi étkezések.  

Kedvenc ételeim, italaim.  

Egészséges táplálkozás.  

Receptek, főzés, sütés.  

Ünnepek 

Az én ünnepeim.  

Ünnepek itthon és a nagyvilágban.  

Nyaralás 

Utazás 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök. 

6. évfolyam 

Az én világom / Otthon 

Otthonom, szűkebb környezetem.  

Lakóhelyiségek, bútorok, berendezési tárgyak.  

Kedvenc játékaim.  

Lakóhelyem, tágabb környezetem.  

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim.  

Képzeletem világa.  

A városban 

Városok, települések, falvak.  

Épületek, utcák.  

Tájékozódás, útbaigazítás.  

Tudomány és technika 

Ember és természet 

Kisállatok.  



Kedvenc állataim.  

Állatok a ház körül.  

Vadon élő és állatkerti állatok.  

Állatok a nagyvilágban.  

Növények az otthonomban, iskolámban.  

Kontinensek, tájegységek.  

Szabadidő 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok.  

Közös időtöltés barátokkal.  

Egészség, betegség 

A rendszeres testedzés.  

A helyes táplálkozás.  

Szórakozás 

A fejlesztés elvárt eredményei az évfolyam végén 

A1 nyelvi szint.  

A tanuló megérti a gazdagodó nyelvi eszközökkel megfogalmazott célnyelvi óravezetést, az 

ismert témákhoz kapcsolódó kérdéseket, rövid megnyilatkozásokat, szövegeket.  

Egyszerű nyelvi eszközökkel, begyakorolt beszédfordulatokkal kommunikál.  

Felkészülés után elmond rövid szövegeket.  

Közös feldolgozás után megérti az egyszerű olvasott szövegek lényegét, tartalmát.  

Ismert témáról rövid, egyszerű mondatokat ír, mintát követve önálló írott szövegeket alkot. 

7. évfolyam 

Barátok 

Osztálytársaim, barátaim.  

Utazás 

Vakáció, nyaralás.  

Táborok, osztálykirándulás.  

Közlekedési eszközök.  

Utazás belföldön és külföldön.  

A szabadidő hasznos eltöltése 

Szabadidős tevékenységek, kedvenc időtöltésem.  

Internet, interaktív játékok.  

Mozi, színház, zenehallgatás, kiállítások.  

Közös időtöltés barátokkal.  

Fantázia és valóság 

Kedvenc olvasmányaim, könyveim.  

Képzeletem világa.  

Utazás a jövőbe.  

Modern kommunikáció 

Internet, interaktív játékok, közösségi oldalak.  

Infokommunikációs eszközök a mindennapokban.  

A média szerepe a hétköznapokban.  

Testbeszéd.  

Kommunikáció az állatvilágban.  

Környezetünk védelme 

Veszélyeztetett állat és növényvilág.  



Nevezetes napok: Fák és Madarak Napja, a Víz Világnapja, a Duna Napja.  

Szelektív hulladékgyűjtés.  

Környezettudatos viselkedés.  

Modern világunk 

A Naprendszer és a bolygók.  

A Nap és a csillagok.  

Utazások az űrben.  

Múltunk és jövőnk 

Családom múltja, gyökereim.  

Az én jövőm.  

Iskolám múltja, jelene.  

A jövő iskolája.  

Lakóhelyem régen és most.  

A jövő városa.  

Földünk jövője. 

8. évfolyam 

A mi világunk 

Utazás 

Csapatszellem 

Adrenalin-függők 

Emberek 

Modern világunk 

A színek világa 

A fogyasztói társadalom 

A fejlesztés elvárt eredményei az évfolyam végén 

A2 nyelvi szint.  

A tanuló egyszerű hangzó szövegekből kiszűri a lényeget és néhány konkrét információt.  

Válaszol a hozzá intézett kérdésekre, sikeresen vesz részt rövid beszélgetésekben.  

Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi eszközökkel megfogalmazva történetet mesél el, 

valamint leírást ad saját magáról és közvetlen környezetéről.  

Megérti az ismerős témákról írt rövid szövegeket, egyszerű szövegekben, különböző 

szövegtípusokban megtalálja információkat.  

Összefüggő mondatokat, rövid szöveget ír hétköznapi, őt érintő témákról. 

9. évfolyam 

A bennünket körülvevő világ 

Kultúrák, népek, országok, nyelvek 

Nevezetességek 

Nyelvtanulás 

Nyelvi különbségek 

Kommunikáció 

Hősök, hőstettek 

Hőstettek 

Mindennapi hősök ma és régen 

Veszélyhelyzetek 

Természeti katasztrófák 

Munka és szabadidő 



Szórakozás, hobbi, kedvenc időtöltés 

Sportok 

Színház, mozi, kiállítás, hangverseny 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Önéletrajz, állásinterjú 

Földünk, környezetünk 

Növények és állatok a környezetünkben 

Időjárás, éghajlat 

Környezetvédelem 

Környezettudatosság 

Jövőkép 

Furcsa események, történések 

Szokatlan események 

Furcsa épületek 

Bűncselekmények 

Utazás, turizmus 

Utazás belföldön és külföldön 

Turisztikai célpontok 

Utazási eszközök 

Utazási előkészületek 

Szállástípusok 

Tudomány és technika 

Modern nyelvtanulási lehetőségek 

Számítógép, Internet 

Modern eszközök a mindennapokban 

Emberek, személyiségtípusok 

Személyiségvonások 

Babona, hiedelmek 

Személyes szokások 

Horoszkóp 

10. évfolyam 

Ember és társadalom 

Emberek közötti kapcsolatok: rokoni, baráti 

Kommunikáció, kapcsolattartás 

Fiatalok problémái, konfliktusai a kortársakkal és a felnőttekkel 

Életstílusok 

Utazás, nyaralás 

Utazási célpontok 

Nyaralási tevékenységek 

Munka világa 

Foglalkozások 

Karrier 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Önéletrajz, állásinterjú 

Diákmunka 

Tudomány és technika 

A tudomány hatása a jövőnkre 

Találmányok 



A tudomány területei 

Felfedezések, kutatások 

Virtuális valóság 

Technikai eszközök a mindennapokban 

Szabadidő, szórakozás 

Tematikus parkok 

Szórakozási lehetőségek 

Szabadidős tevékenységek: mozi, fesztivál 

Hobbik 

Természet, környezetünk 

Növények és állatok a környezetünkben 

Időjárás, éghajlat 

Környezetvédelem 

Ökoturizmus 

Állatvédelem, állatgondozás 

Természeti katasztrófák 

Életmód 

Egészség, egészségmegőrzés 

Gyógymódok 

Wellness 

Egészséges ételek, táplálkozás 

Fitnesz, sportok 

Modern élet 

Vásárlás 

Boltok, bevásárló központok 

Hirdetések, reklámok 

Városi és a vidéki élet 

A fejlesztés elvárt eredményei az évfolyam végén 

B1 mínusz nyelvi szint. 

A tanuló képes főbb vonalaiban megérteni a köznyelvi beszédet, ha az számára rendszeresen 

előforduló, ismerős témákról folyik. 

A mindennapi élet legtöbb helyzetében boldogul, gondolatokat cserél, véleményt mond, 

érzelmeit kifejezi és stílusában a kommunikációs helyzethez alkalmazkodik. 

A tanuló képes begyakorolt szerkezetekkel érthetően, folyamatoshoz közelítően beszélni. Az 

átadott információ lényegét megközelítő tartalmi pontossággal fejti ki. 

Megérti a hétköznapi nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törő, autentikus 

vagy kismértékben szerkesztett szövegekben az általános vagy részinformációkat.  

A tanuló több műfajban is képes egyszerű, rövid, összefüggő szövegeket fogalmazni, ismert, 

hétköznapi témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban már kezdenek megjelenni műfaji 

sajátosságok és különböző stílusjegyek. 

11. évfolyam 

Utazás, turizmus 

Nyaralás 

Utazási célpontok 

Közlekedési eszközök 

Kedvelt nyaralási cselekvések 

Országok, emberek, szokások, látványosságok 



Ember és társadalom 

Bűn és bűnhődés 

Kalandok 

Jövőnk 

Életünk a jövőben: életmód, környezetünk 

Szórakoztató ipar 

Művészetek 

Hírességek 

Zene, tánc, fesztivál, koncert 

Mozi, színház, előadások 

Önkifejezés 

Ünnepek, fesztiválok 

Hagyományok 

Kommunikáció 

Ép testben ép lélek 

Orvoslás, gyógyítás 

Test és lélek harmóniája 

Fitnesz, sportok, edzés 

Alternatív gyógyászat 

12. évfolyam 

Oktatás 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka nálunk és más országokban. 

Az ismeretszerzés különböző módjai. 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban. 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei.  

Iskolai hagyományok nálunk és a célországokban. 

Munka világa, pénzügyek 

Diákmunka, nyári munkavállalás. 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák, rutinok, kötelességek. 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás.  

Önéletrajz, állásinterjú. 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a kerékpáros közlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. 

Turisztikai célpontok. 

Kultúra 

Célnyelvi és más kultúrák 

Kulturális hasonlóságok és különbségek 

Szokások és hagyományok 

Földünk, környezetünk 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Környezetvédelem 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben és globálisan   Mit tehetünk környezetünkért 

és a természet megóvásáért, a fenntarthatóságért? 



Egészség, betegség 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás). 

Életünk és a stressz. 

Étkezési szokások a családban. 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Ételrendelés telefonon és interneten. 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak, alternatív gyógymódok). 

Életmód nálunk és más országokban. 

Függőségek (dohányzás, alkohol, internet, drog stb.). 

Testedzés, sportok 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

A testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás. 

Fogyasztói társadalom 

Öltözködés, divat.  

Vásárlás, vásárlási szokások 

Reklámok 

Tudomány és technika 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés. 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben. 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában. 

Ember és társadalom 

Hasonlóságok és különbségek az emberek között, tolerancia, pl. fogyatékkal élők. 

Konfliktusok és kezelésük.  

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban. 

Jog, bűncselekmények 

Bűntettek, bűnüldözés 

A fejlesztés elvárt eredményei az évfolyam végén 

B1 nyelvi szint.  

A tanuló képes főbb vonalaiban és egyes részleteiben is megérteni a köznyelvi beszédet a 

számára ismerős témákról. A tanuló képes önállóan boldogulni, véleményt mondani és érvelni 

a mindennapi élet legtöbb, akár váratlan helyzetében is. Stílusában és regiszterhasználatában 

alkalmazkodik a kommunikációs helyzethez.  

A tanuló ki tudja magát fejezni a szintnek megfelelő szókincs és szerkezetek segítségével az 

ismerős témakörökben. Beszéde folyamatos, érthető, a főbb pontok tekintetében tartalmilag 

pontos, stílusa megfelelő.  

A tanuló képes megérteni a gondolatmenet lényegét és egyes részinformációkat a nagyrészt 

közérthető nyelven írt, érdeklődési köréhez kapcsolódó, lényegre törően megfogalmazott 

szövegekben.  

A tanuló több műfajban képes részleteket is tartalmazó, összefüggő szövegeket fogalmazni 

ismert, hétköznapi és elvontabb témákról. Írásbeli megnyilatkozásaiban megjelennek műfaji 

sajátosságok és különböző stílusjegyek.  

A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

  

  



Német nyelv  

9. osztály 

Bemutatkozás 

Az én családom 

Étkezési szokások (mit eszem, iszom) 

Az én házam/lakásom 

Napirend 

Szabadidő 

  

Kommunikációs helyzetek: 
Ismerkedés 

Társalgás tantárgyakról, órarendről 

Utazás (jegyellenőrzés) 

Meghívás moziba 

Étteremben 

  

Nyelvtan: 
Igeragozás jelen időben 

Tőhangváltós igék, elváló igekötős igék 

Rendhagyó ragozású igék: sein, haben 

Mögen, möchte 

Können, müssen, dürfen, wollen 

Személyes névmás (alany eset) 

Birtokos névmás 

A főnevek neme 

Határozott/ határozatlan névelő (alany és tárgy esetben) 

A főnevek többes száma 

man általános alany 

Időhatározók: a hét napjai, évszámok 

Pontos idő kifejezése 

Tőszámnevek 

Felszólító mód 

Tagadás: nein, nicht, kein 

Kötőszavak: 

und, oder, aber, denn 

Szórend: kijelentő ill. kérdő mondat 

Összetett főnevek neme 

 

10. osztály 

A 9. évfolyamon tanult témakörök+ 

Lakásom, szobám 

Városom 

Házimunkák 

Öltözködés, divat 

Időjárás 

Gyakori betegségek 

Szabadidő 

Közlekedési eszközök 

  



Kommunikációs helyzetek: 
A 9. évfolyamon tanult párbeszédek+ 

Orvosnál 

Időpont egyeztetés orvosnál 

Tájékozódás utcán 

Szabadidős program megbeszélése 

Útbaigazítás 

Vásárlás ruhaboltban, kisboltban 

Orvosi vizsgálat 

  

Nyelvtan: 
A 9. évfolyamon tanult nyelvtan+ 

Hová? kérdésre felelő elöljárószavak 

Hol? kérdésre felelő elöljárószavak  

Módbeli segédigék+sollen 

Személyes névmások (alany, tárgy és részes esete) 

Birtokos névmás 

Összetett múlt idő (Perfekt) 

Welch-..kérdőnévmás 

Részes eset 

Melléknevek 

A melléknevek fokozása 

Hasonlító mondatok 

Sorszámnevek 

würde/könnte -udvarias kérés/felszólítás 

  

11. osztály 

A 9.-10. évfolyamon tanult témakörök+ 

Emberek külső, belső jellemzése 

A tanuló életrajza 

Foglalkozások, Továbbtanulás, célok 

Étterem 

Házimunkák, családi munkamegosztás 

Kedvenc film, moziba járás 

Vásárlás (kis és nagyboltok) 

Családi ünnepek 

Példaképek (példaképem) 

Számítógép, internet 

Városi és vidéki élet összehasonlítása 

Sportolás, sportok 

Szabadidős elfoglaltságok (tévénézés, olvasás, internet) 

  

Kommunikációs helyzetek: 
A 9. -10. évfolyamon tanult párbeszédek+ 

Étteremben rendelés 

Véleménykifejezés programokról, műsorokról 

Vendégségben 

Tanácsadás 

Információkérés 

  



Nyelvtan: 
A 9. -10. évfolyamon tanult nyelvtan+ 

Egyszavas múlt 

Visszaható igék 

jemand/niemand 

Birtokos eset 

Mutató névmások 

Kérdő névmások 

Feltételes mód 

Óhajtó mondatok 

Feltételes mondatok (wenn) 

Elbeszélő múlt 

(Präteritum) 

Cselekvést kifejező szenvedő szerkezet 

Melléknévragozás 

Elöljárószavak 

Kötőszavak: dass, weil, wenn, obwohl, trotzdem 

Mellékmondati szórend 

Szenvedő szerkezet 

Vonatkozói mellékmondatok 

zu+ Infinitiv 

Műveltetés 

 

12. osztály 

1.SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD (A vizsgázó személye, életrajza, életének 

fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet mindennapjai, 

otthoni teendők.) 

2.EMBER ÉS TÁRSADALOM (Baráti kör. A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, 

felnőttekkel. A másik ember külső és belső jellemzése. Hasonlóságok és különbségek az 

emberek között. Öltözködés, divat.  Ünnepe, családi ünnepek. Vásárlás, szolgáltatások (posta)  

3.KÖRNYEZETÜNK (Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház 

bemutatása) A városi és a vidéki élet összehasonlítása. Időjárás)  

4.AZ ISKOLA (Saját iskolájának bemutatása. Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, 

tanulmányi munka. Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok. A 

nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága) 

5.A MUNKA VILÁGA (Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás)  

6. ÉLETMÓD (Napirend, időbeosztás. Étkezési szokások a családban. Ételek, kedvenc ételek. 

Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség 

megőrzésében, testápolás). Étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak). Gyakori betegségek, sérülések, baleset.) 

7. SZABADIDŐ (Otthoni szabadidős elfoglaltságok, hobbik (olvasás, rádió, tévé, videó, 

számítógép, internet, stb.) Otthonon kívüli szabadidős elfoglaltságok (színház, mozi, koncert, 

kiállítás, stb.) Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport)  

8. UTAZÁS, TURIZMUS (A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. Nyaralás 

itthon, illetve külföldön. Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai. Utazási 

előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése) 

9. TUDOMÁNY ÉS TECHNIKA (A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben) 

10. GAZDASÁG (Szolgáltatások, pénzügyi ismeretek) 

 

  



Kommunikációs helyzetek: 
Vásárlásnál vevő 

Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég  

Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja  

Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár  

Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában vendég  

Iskolában tanuló, iskolatárs  

Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég, látogató, egy társaság tagja 

Utazási irodában turista  

Orvosnál beteg, kísérő  

Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, 

gyógyszertár stb.) ügyfél  

Szünidei munkahelyen munkavállaló  

Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista  

Telefonbeszélgetésben hívó és hívott fél 

  

Nyelvtan: 
A 9. -11 évfolyamon tanult nyelvtan 

Régmúlt 

A zu+ Infinitiv szerkezet 

Haben/ sein+ zu+ Infinitiv 

Ohne dass/ ohne zu+ Infinitiv 

Célhatározói mellékmondatok 

Um...zu+ Infinitiv/ damit 

Folyamatos melléknévi igenév 

Befejezett melléknévi igenév 

Főnévvé vált melléknevek 

Páros kötőszavak 

Igék vonzatai 

Melléknévvonzatok 

Főnévvonzatok 

Függő beszéd 

Módbeli segédigék másodlagos jelentése 

  

Olasz nyelv  

9.b 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

presentazione, presentarsi, presentare la famiglia/gli amici  

(nome, etá, nazionalitá, famiglia, abitazione, aspetto fisico, carattere) 

tempo libero (generalmente),  

descrizione di una giornata 

scuola (descrizione, orari, materie) 

abitazione, casa (descrizione della casa, delle camere) 



mezzi di trasporto pubblico (tipi, uso, vantaggi-svantaggi) 

alimentazione – abitudini alimentari (colazione, pranzo, cena), al ristorante, al bar 

 

Nyelvtan 

nomi, aggettivi (genere/numero) 

articoli determinativi e indeterminativi 

verbi, verbi riflessivi – presente indicativo – regolari e irregolari 

preposizioni semplici e articolate 

i possessivi 

verbi – passato prossimo 

 

10.b 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

scuola - progetti extrascolastici 

tempo libero - televisione 

protezione dell’ambiente (in piccolo) 

fare spesa – vestirsi 

tempo libero – sport,  

vita sana - salute 

tempo libero - musica 

indicazioni stradali 

 

Nyelvtan 

verbi - futuro semplice, futuro anteriore,  

verbi - imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo 

pronomi diretti (tonici/atoni) 

i pronomi nei tempi composti 

verbi riflessivi e reciproci (presente, passato, futuro) 

imperativo diretto (anche negativo) regolari e irregolari 

 

11.b 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

tempo libero - cinema, teatro, televisione, lettura 



scuola - universitá,  

lavoro (professioni, descrizioni, progetti futuri) 

tecnologia (telefonini, computer, vantaggi-svantaggi) 

tempo, stagioni (descrizioni) 

cittá italiane, viaggi 

storia d’italia 

favole 

vacanze 

amicizia, amore 

 

Nyelvtan 

verbi - condizionale semplice e composto 

pronomi combinati (in tutti i tempi) 

pronomi relativi 

comparazione (nomi, pronomi, aggettivi, verbi, quantitá), superlativo relativo e assoluto, 

verbi - congiuntivo presente e passato (regolari, irregolari) 

la concordanza dei tempi dell’indicatovo 

la forma impersonale 

verbi – passato e trapassato remoto 

 

12.b 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

indicazioni stradali 

cittá o campagna (vantaggi, svantaggi) 

protezione dell’ambiente (in grande) 

tecnologia 

l’arte 

criminalitá, problemi sociali 

 

Nyelvtan 

verbi - imperativo indiretto 

verbi - congiuntivo imperfetto e trapassato 

concordanza dei tempi del congiuntivo 



periodo ipotetico (tutti) 

usi di ’ci’ e di ’ne’ 

la forma passiva 

discorso diretto e indiretto 

 

Javasolt könyvek a felkészüléshez: 

Martin T. – Albano A.: Progetto Junior 1 

Martin T. – Albano A.: Progetto Junior 2 

Martin T. – Albano A.: Progetto Junior 3 

T. Marin - S. Magnelli: Nuovo Progetto Italiano 2 

Matematika  

5. évfolyam: 

Műveletek a természetes számok körében. Szerkesztések két vonalzóval: párhuzamos, 

merőleges, téglalap, négyzet. Kerület-, területszámítások: négyzet, téglalap. Törtek 

értelmezése, egyszerűsítése, bővítése. Műveletek törtekkel: összeadás, kivonás, szorzás, osztás 

egész számmal. Tizedes törtek értelmezése, egyszerűsítés, bővítés, kerekítés, összeadás, 

kivonás, szorzás, osztás egésszel, átlagszámítás. Geometriai szerkesztések: szakaszfelező, 

szögfajták, szögmérés. Egyszerűbb nyitott mondatok, szöveges feladatok. 

6. évfolyam: 

Számok és műveletek; hatványozás. Ismerkedés a számelmélettel: oszthatósági szabályok, 

legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös, prímszámok. Egész szám fogalma, 

tulajdonságai, alapműveletek egész számokkal, műveleti sorrend. Törtszám fogalma, 

összehasonlítása, alapműveletek törtekkel , tört törttel való szorzása, osztása. Nyitott mondatok. 

Arány, egyenes, fordított arányosság. Százalékszámítás. 

Háromszögek, négyszögek elnevezései, fajtái, tulajdonságai. Tengelyes tükrözés és 

tulajdonságai. Mértékegységek, átváltások. 

7. évfolyam: 

Oszthatóság, prímek, prímtényezős felbontás. 

Arányos következtetések, százalékszámítás, műveletek azonos alapú hatványokkal, algebrai 

kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek megoldása mérlegelvvel. Egyszerű szöveges 

feladatok megoldása egyenlettel. Tengelyes és középpontos tükrözés. Szimmetrikus alakzatok. 

Háromszög és nevezetes négyszögek szerkesztése. Háromszög nevezetes vonalai, pontjai és 

körei. Négyszögek és a kör kerülete, területe. Sorba rendezési problémák. Lineáris függvények. 

Téglatest felszíne és térfogata.  

8. évfolyam 

 Hatványozás, nevezetes azonosságok. Algebrai kifejezések, nevezetes azonosságok. 

Egyenletek. Szöveges feladatok (helyértékes, geometria, fizikai, keveréses, együttes 

munkavégzés). Halmaz, logika, kombinatorika, statisztikai alapfogalmak. Négyzetgyökvonás, 

Pitagorasz-tétel alkalmazása. Testek felszíne, térfogata, síkidomok területe, kerülete. Hasáb 



felszíne és térfogata. Szerkesztések. Műveletek vektorokkal, eltolás. Egybevágósági 

transzformációk és középpontos hasonlósági transzformációk. Függvények (lineáris, 

abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság függvénye). Függvények 

összekapcsolása. 

9. évfolyam:  

Halmazműveletek, logikai szita, intervallumok. Gráfok. Hatványozás, nevezetes azonosságok, 
műveletek algebrai törtekkel. Oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös. 
Függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított arányosság 
függvénye.) A háromszög nevezetes vonalai, pontjai és körei. Pitagorasz-tétel, Thalesz-tétel. 
Négyszögek és sokszögek. Egyenletek egyenlőtlenségek megoldása. Egybevágósági transzformációk. 
Statisztika.  

10. évfolyam: 

 Négyzetgyökvonás és n-dik gyökvonás alkalmazása. Másodfokú egyenlet és egyenlőtlenség és 
egyenletrendszerek megoldása, gyöktényezős alak, Viete-formulák, négyzetgyökös egyenletek. 
Kerületi és középponti szögek. Arányossági tételek a derékszögű háromszögben. Alakzatok 
hasonlósága, terület és térfogat arány. Szögfüggvények ismerete, összefüggések a hegyesszög 
szögfüggvényei között. Kombinatorika és valószínűség számítás.  

11. évfolyam: 

 Törtkitevőjű hatvány, exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek 
egyenletrendszerek. Skaláris szorzat, sinus- cosinus-tétel, trigonometrikus egyenletek. 
Koordinátageometria: két pont távolsága, két vektor hajlásszöge, szakasz adott arányú osztáspontja. 
Egyenes helyzetét jellemző adatok, egyenes, kör egyenlete, és kölcsönös helyzetük. Kombinatorika. 
Műveletek eseményekkel, valószínűség klasszikus modellje.  

12. évfolyam: 

 Számtani, mértani és vegyes sorozatok. Kamatszámítás. Testek térfogata és felszíne (hasáb, gúla, 
henger, kúp, csonka gúla, csonka kúp, gömb). Matematikai logika. Rendszerező összefoglalás: halmaz, 
gráf, logika, függvények, algebrai kifejezések, egyenletek egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek, 
vektorok, trigonometria, koordinátageometria, kombinatorika, valószínűség számítás, statisztika, sík 
és térgeometria).  

Fiz ika   

7. évfolyam: 

 Sebesség, átlagsebesség fogalma, jele, kiszámítása. Egyszerű feladatok a sebességgel 
kapcsolatban.  Mozgásállapot-változással járó kölcsönhatások. A tömeg, a sűrűség, erőhatás, erő, 
vektormennyiség fogalma. A tanult fizikai mennyiségek jele, mértékegysége. Hatás–ellenhatás 
törvénye, az erő–ellenerő fogalma. Közegellenállás, súrlódás fogalma.  Sűrűséggel és 
forgatónyomatékkal kapcsolatos egyszerű feladatok megoldása.  A  nyomás fogalma, jele, 
mértékegysége, kiszámítása.  Arkhimédész törvénye, a felhajtóerő fogalma. Úszás, lebegés, elmerülés 
a sűrűség függvényében.  Hajszálcsövesség, közlekedőedények.  Az energia fogalma, jele, 
mértékegysége, az energia-megmaradás törvénye. Egyszerű gépek.  A  munka, teljesítmény, hatásfok 
fogalma, mértékegysége és kiszámítása. A belső energia fogalma. Hőtágulás. Halmazállapot változások 
és az energiaközlés kapcsolata.  

  



8. évfolyam: 

A testek elektromos állapota és fajtái. Vezetők és a szigetelők közötti különbségek és példák. 
Elektromos áram fogalma. Áramerősség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, mérése. 
Elektromos áramkör részei, áramirányok. Feszültség fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége, 
mérése. Soros és párhuzamos kapcsolás. Elektromos ellenállás fogalma, jele, kiszámítása, 
mértékegysége. Egyszerű számításos feladat megoldása az áramerősség, feszültség és ellenállással 
kapcsolatban. Elektromos munka fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos teljesítmény 
fogalma, jele, kiszámítása, mértékegysége. Elektromos áram hatásai a gyakorlati életben. Váltakozó 
áram és egyenáram fogalma. Egyszerű számításos feladatok az elektromos munka és elektromos 
teljesítménnyel kapcsolatban. A fény terjedési sebessége. Fény visszaverődésével és a fény törésével 
kapcsolatos alapvető jelenségek, törvények. Síktükörben látott kép. Síktükör, homorú- és domború 
tükör, domború- és homorú lencse használata a gyakorlati életben. Egyszerű optikai eszközök 
felsorolása 

9. évfolyam: 

 Kinematika:  Az egyenes vonalú egyenletes mozgás. Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás. 
Nem nulla kezdősebességű, egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás.  Szabadesés. Egyenletes 
körmozgás. Dinamika: A tehetetlenség törvénye, Newton I. törvénye. A lendület, a lendület 
megmaradása. Mozgásállapot-változások, az erő fogalma. Newton II. törvénye. Az erők mérése, az 
erők összegzése. Erő-ellenerő, Newton III. törvénye. Nehézségi erő, súly, súlytalanság. Külső erők. A 
forgatónyomaték. Egyszerű gépek, a lejtő. A szilárd testek alakváltozásai. Az egyenletes körmozgás 
dinamikai feltétele. A bolygók mozgása, a Naprendszer. Az általános tömegvonzás. Mesterséges 
égitestek mozgása. A munka, a munkavégzés fajtái. Az energia. A munkatétel. A teljesítmény és a 
hatásfok.  

10. évfolyam: 

 A belső energia. A fajhő. A gázok nyomása zárt térben. A gázok hőtágulása. Az ideális gáz. Az egyesített 
gáztörvény. A hőtan első és második főtétele. Halmazállapot-változások (olvadás, fagyás, párolgás, 
forrás, lecsapódás) Hőterjedés. Folyadékok viselkedése hőmérséklet-változáskor. Szilárd testek 
hőtágulása. Elektrosztatika. Elektrosztatikai alapjelenségek. A Coulomb-törvény. Az elektromos 
térerősség, elektromos erővonalak. Munkavégzés, elektromos feszültség. Vezetők az elektromos 
térben. Kapacitás, kondenzátorok. Elektromos áram. Áramerősség fogalma. Ellenállás, Ohm-törvény. 
Elektromos munka, teljesítmény, Joule-hő. Soros- és párhuzamos kapcsolások. Áramforrások 
jellemzése. Vezetési jelenségek különböző anyagokban. Mágneses mező, elektromágneses indukció. 
Mágneses alapjelenségek. A mágneses indukcióvektor fogalma. Mágneses indukcióvonalak, fluxus. 
Lorentz-erő. Alkalmazások. Mozgási indukció. Nyugalmi indukció. Önindukció, a mágneses tér 
energiája. Váltakozó feszültség. Transzformátor. 

11. évfolyam: 

Mechanikai rezgések. Kinematikai jellemzők. Harmonikus rezgőmozgás (kapcsolat az egyenletes 
körmozgással, kitérés-idő, sebesség-idő, gyorsulás-idő függvény). A harmonikus rezgőmozgás 
dinamikai feltétele, rezgésidő és tömeg kapcsolata, energia. Kényszerrezgések, rezonancia Mechanikai 
hullámok. A hullámok jellemzői, longitudinális és transzverzális hullámok. Hullámjelenségek (törés, 
visszaverődés, állóhullámok, polarizáció, elhajlás, interferencia). Hangtan Elektromágneses rezgések 
és hullámok és alkalmazásaik. Az elektromágneses spektrum. Geometriai optika (visszaverődés, törés, 
tükrök, lencsék, optikai eszközök). Fizikai optika (a fény elhajlása, interferenciája, diszperzió).  Modern 
fizika: Az elektron részecske és hullámtermészete, katódsugárzás. Radioaktivitás ( α , ß-, γ -sugárzás). 
Atommodellek (Thomson, Rutherford, Bohr, hullám-modell). A fényelektromos jelenség. Magfizika. Az 
atommag szerkezete. Magerők. Radioaktív bomlás (bomlási törvény, bomlási sorok). Maghasadás, 



láncreakció. Az atomenergia előállítása, atomreaktorok jellemzése, előnyei, hátrányai. Magfúzió. 
Csillagászat  

Informatika  

5. évfolyam: 

Képernyő felépítése, ablak részei, műveletek ablakokkal. Paint használata (szabályos alakzatok 
készítése, másolása, méretezése, forgatása, tükrözése, feliratok készítése és formázása). Számológép 
használata. Számítógép felépítése (hardver, szoftver). Bementi és kimeneti eszközök. Billentyűzet 
részei. Billentyűkombinációk. Monitorok jellemzői. A képernyő testreszabása. Képek keresése az 
interneten és mentése. Adatok kódolása. Titkosírások. Karakterek kódolása (ASCII kódtábla). Microbit 
használata (egyszerű programok készítése). 

6. évfolyam: 

Szoftverek. Meghajtók, mappák, fájlok és ezekkel való műveletek. Képek keresése az interneten és 
mentése. Szövegszerkesztés (gépelési szabályok, karakterformázás, bekezdésformázás, szöveg 
másolása, mozgatása). Prezentációkészítés (háttér, szövegdoboz, képek és alakzatok beszúrása, 
formázása). Egy adott témával kapcsolatos prezentáció készítése. Scratch használata (egyszerű 
programok készítése). 

7. évfolyam: 

Táblázatkezelés (munkalap, cella, tartomány fogalma, cellaformázás, számformátumok, képletek 
használata, SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX és DARAB függvények alkalmazása, adatok rendezése). 
Állománykezelés (mapparendszer kialakítása, másolás, mozgatás, átnevezés, törlés). Keresés az 
interneten, képek és szöveg másolása, dokumentumba való beillesztése. Scratch használata. 

8. évfolyam: 

Szövegszerkesztés (felsorolás, hasábok, oldaltörés, oldalszámozás, élőfej és élőláb, oldalbeállítások, 
szegély és mintázat, képek beszúrása). Prezentációkészítés (áttűnés, animáció). Önálló prezentáció 
készítése megadott téma alapján és bemutatása. Scratch használata (összetettebb programok 
készítése). Könyvtárismeret (a könyvtár részei és szolgáltatásai). 

9. évfolyam (informatika tagozat): 

Hardver, a számítógép felépítése, perifériák, működési elvek. Szoftverek csoportosítása, operációs 
rendszer, jogi ismeretek. Szövegszerkesztés (karakter-, bekezdésformázás, tabulátor, 
felsorolás/számozás, kép, táblázat, hasáb, oldalbeállítás, élőfej/élőláb, kördokumentum) emelt szintű 
érettségi feladatsorból. Bemutatókészítés (formázások, diaminta, kép-, táblázat-, alakzat beszúrása, 
formázása, jegyzetkészítés, animáció, áttűnés) emelt szintű érettségi feladatsorból. Táblázatkezelés 
(adatbevitel, formázás, képlet/függvényhasználat hivatkozással, grafikon) emelt szintű érettségi 
feladatsorból. Weblapszerkesztés HTML kóddal (formázások, kép-, táblázat beszúrás, formázás, 
felsorolás/számozás, hivatkozások) emelt szintű érettségi feladatsorból. 

9. évfolyam (természettudományos tagozat): 

Szövegszerkesztés, bemutatókészítés, táblázatkezelés középszintű érettségi feladatsorból. Hardver, a 
számítógép felépítése, perifériák, működéi elvek. Szoftverek csoportosítása, operációs rendszer, jogi 
ismeretek. 

  



10. évfolyam (informatika tagozat): 

Számítógépes ergonómia. A számítástechnika története. Könyvtárismeret. Számrendszerek. 
Kommunikáció. Hálózatok felépítése, csoportosítása, részei. Adatbázis-kezelés SQL kódokkal is 
(adatbázis-, adattábla létrehozása, adatbevitel, választó lekérdezés, összesítő függvény, frissítő-, törlő-
, táblakészítő lekérdezés, jelentéskészítés) emelt szintű érettségi feladatsorból. Programozás C# nyelv 
használatával (adattípusok, algoritmusleíró eszközök, programstruktúrák, egyszerű programozási 
feladatok). 

10. évfolyam (természettudományi tagozat): 

Weblapszerkesztés, adatbázis-kezelés középszintű érettségi feladatsorból. Számítógépes grafika. 
Számítógépes ergonómia. A számítástechnika története. Könyvtárismeret. Számrendszerek. 
Kommunikáció. Hálózatok felépítése, csoportosítása, részei.  

11. évfolyam: 

Programozás C# nyelv használatával (alapalgoritmusok, összetett programozási feladatok) emelt szintű 
érettségi feladatsorból. 

12. évfolyam: 

Programozás C# nyelv használatával emelt szintű érettségi feladatsorból. 

Etika 

5. évfolyam 

Írásbeli: Az adott témakörhöz kötött, életből vett problémahelyzet megoldása. 

Szóbeli: Test és lélek 

Kapcsolat, barátság, szeretet 

Kortársi csoportok 

6. évfolyam 

Írásbeli: Az adott témakörhöz kötött, életből vett problémahelyzet megoldása. 

Szóbeli: Test és lélek 

Kapcsolat, barátság, szeretet 

Kortársi csoportok 

Társadalmi együttélés 

A technikai fejlődés 

A mindenség kutatása 

7. évfolyam 

Írásbeli: Az adott témakörhöz kötött, életből vett problémahelyzet megoldása. 

Szóbeli: Ki vagyok én, és mi vezérli a tetteimet? 

Párkapcsolat és szerelem 

Egyén és közösség 

8. évfolyam 

Írásbeli:Az adott témakörhöz kötött, életből vett problémahelyzet megoldása. 

Szóbeli: Mi dolgunk a világban?  

Helyem a világban 



Hit, világkép, világnézet  

11. évfolyam 

Írásbeli:      Az adott témakörhöz kötött, életből vett problémahelyzet megoldása. 

Szóbeli: Alapvető etika 

Egyén és közösség 

Korunk kihívásai 

Dráma és tánc:  

5. évfolyam 
 

1. félév: 

Tanulja meg Petőfi Sándor: János vitéz című elbeszélő költeményének 2. énekét és készüljön 

fel az előadására. 

Határozza meg a cselekmény idejét és helyét. 

Határozza meg a szereplők közötti kapcsolatokat. 

Fogalmazza meg saját véleményét arról, hogy mi történhetett Iluska édesanyjával és a 

mostohája miért bánt olyan kegyetlenül vele. 

Készítsen rajzot a jelenet szereplőiről. 

 

2. félév: 

Tekintsen meg egy gyermekszínházi előadást. Írja le az előadás rövid tartalmát. Sorolja fel a 

helyszíneket, határozza meg a cselekmény idejét. Határozza meg a kiindulási helyzetet és a 

befejezést. Állapítsa meg milyen változás történt a szereplők szándékában vagy helyzetében. 

Figyelje meg a világosítást és az esetleges hangbejátszásokat. 

Készítsen rajzot a helyszínről. Írjon önálló véleményt a látottakról. 

6. évfolyam 
 

1. félév: 

Tanulja meg Arany János: A walesi bárdok című költeményét. Határozza meg a cselekmény 

idejét, és a helyszíneket. Nevezze meg a főszereplőt és sorolja fel a szereplőket. Készítsen rajzot 

arról a helyszínről, ahol a történet legnagyobb része zajlik. Határozza meg a főszereplő 

kiindulási helyzetét és a befejezést, valamint hogy mi idézte elő a változást. Fogalmazzon meg 

egy búcsúlevelet, amit az egyik vértanú küldhetett volna a családjának. 

 

2. félév: 

Olvassa el Arany János: Toldi című elbeszélő költeményének 2. énekét. Az olvasottak alapján 

készítsen rajzot arról, milyennek képzeli a Nagyfaluban lévő Toldi házat és udvarát. Jellemezze 

Miklóst és Györgyöt. Készítsen párbeszédet, ami a két fiú között hangozhatott volna el az apjuk 

temetése utáni napon.  

 

9. évfolyam:  

Figyelem- és koncentrációfejlesztő gyakorlatok 

Szituációk adott témára 

Kreatív szövegalkotás: forgatókönyv írása megadott szempontok alapján, kötelező elemekkel. 

Viselkedéskultúra – életképek dramatikus megjelenítése 



Tanulás támogatása – az irodalom tananyag megszilárdítása drámapedagógiai módszerekkel 

(Pl.istenek, mitológiai lények, történetek megjelenítése állóképekben) 

A függőség, mint téma – egy jelenet kitalálása és megírása 

Magyar i rodalom  

Az irodalomvizsgák kötelező írásbeli és szóbeli vizsgarészből állnak. Az írásbeli vizsgán a 

megadott témakörök gyakorlati alkalmazása és a szóképek, alakzatok felismerése mellett 

szövegértési készséget is mérünk. A szóbeli vizsgán a témakörök kifejtése mellett kérjük a 

kötelező memoritereket, amelyeket a vizsgázó számára a mindenkori szaktanára jelöl ki. 

5. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára: mesék, Petőfi Sándor: János vitéz, szóképek, alakzatok. 

Témakörök az év végi vizsgára: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, szövegek a család, otthon 

témaköréből (Petőfi Sándor: Egy estém otthon, Alföld, Úti levelek, József Attila: Mama, Arany 

János: Családi kör) 

6. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára: mondák, legendák, balladák; Arany János: Toldi (6. énekig), 

allegória. 

Témakörök az év végi vizsgára: Arany János: Toldi (6. énektől), Gárdonyi Géza: Egri csillagok, 

Fazekas Mihály: Lúdas Matyi, mítoszok. 

7. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára: a romantika jellemzői, a reformkor irodalma (Kölcsey, 

Vörösmarty, Petőfi). 

Témakörök az év végi vizsgára: a reformkor irodalma (Arany János), Jókai Mór: A kőszívű 

ember fiai, Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője. 

8. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára: a klasszikus modernség, művek a Nyugat költőitől, íróitól a 20. 

század első felében. 

Témakörök az év végi vizsgára: irodalom a 20. század második felében: humor, dráma és 

színház, sorsok és életek, szórakoztató irodalom. 

9. évfolyam / I. félév: 

Irodalomelmélet: műnemek, műfajok, verstani alapismeretek (epika, líra, dráma, eposz, ekloga, 

himnusz, óda, elégia, epigramma, fabula, időmértékes verselés, ütemhangsúlyos verselés + 

intertextualitás, fikcionalitás, esztétika, szépirodalom, ponyvairodalom) 

Az ókori görög és római irodalom (Homérosz, Szophoklész, Vergilius, Horatius, Catullus, 

Szapphó, Anakreón) 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: egy mű elemzése, összehasonlító műelemzés 

9. évfolyam / II. félév: 

Biblia 

A középkor (világkép, emberkép, művészet, műfajok, témák, magyar nyelvemlékek, Dante: 

Isteni színjáték, Villon: Kis Testamentum, Nagy Testamentum) 



A reneszánsz (világkép, emberkép, művészet, műfajok, témák, Petrarca, Boccaccio, 

Shakespeare: Rómeó és Júlia; Hamlet, Janus Pannonius, Balassi Bálint) 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: egy mű elemzése, összehasonlító műelemzés 

10. évfolyam / I. félév: 

A barokk (világkép, emberkép, művészet, műfajok, témák, Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem; 

Mikes Kelemen: Törökországi levelek; a kuruc kor költészete) 

A francia klasszicista dráma (Molière: Tartuffe vagy A fösvény) 

A felvilágosodás (világkép, emberkép, művészet, műfajok, témák, Voltaire: Candide; 

Bessenyei György, Batsányi János, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel) 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: egy mű elemzése, összehasonlító műelemzés 

10. évfolyam / II. félév: 

A romantika irodalma (világkép, emberkép, művészet, műfajok, témák, Puskin: Anyegin) 

A realizmus irodalma (világkép, emberkép, művészet, műfajok, témák, Balzac: Goriot apó 

vagy Stendhal: Vörös és fekete; Gogol: A köpönyeg; Byron, Shelley) 

A magyar romantika irodalma (világkép, emberkép, művészet, műfajok, témák; Katona József: 

Bánk bán; Kölcsey Ferenc; Vörösmarty Mihály lírája + Csongor és Tünde) 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: egy mű elemzése, összehasonlító műelemzés 

11. évfolyam / I. félév: 

A magyar romantika irodalma (világkép, emberkép, művészet, műfajok, témák; Petőfi Sándor 

lírája + Az apostol; Jókai Mór: Az arany ember) 

A magyar romantikától a modernségig (Arany János lírája, balladái és a Toldi estéje; Madách 

Imre: Az ember tragédiája; Mikszáth Kálmán novellisztikája; Karinthy Frigyes stílusparódiái) 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: egy mű elemzése, összehasonlító műelemzés 

11. évfolyam / II. félév: 

A modernség fordulata a világirodalomban (A magyar romantika irodalma (világkép, 

emberkép, művészet, műfajok, témák; Tolsztoj: Ivan Iljics halála; Ibsen: Nóra; Csehov: Sirály) 

A klasszikus modernség költészetéből (a francia szimbolizmus) 

A klasszikus modernség magyar irodalma (Ady Endre költészete; Babits Mihály költészete + 

Jónás könyve) 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: egy mű elemzése, összehasonlító műelemzés 

12. évfolyam / I. félév: 

A klasszikus modernség magyar irodalma (Kosztolányi Dezső lírája + novellái + Édes Anna 

vagy egy szabadon választott regény; Móricz Zsigmond novellisztikája) 

Líra a Nyugat-kánon peremén (Tóth Árpád, Juhász Gyula költészete) 

Az avantgárd modernség irodalma (irányzatok, jellemzők, képviselők) 

József Attila költészete 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: egy mű elemzése, összehasonlító műelemzés 

12. évfolyam / II. félév: 

Radnóti Miklós költészete 

Örkény István novellái + Tóték 

Egy szabadon választott kortárs epikai mű (Szabó Magda; Kertész Imre; Márai Sándor, Ottlik 

Géza, Bodor Ádám) 

Érettségi tételek 



Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: egy mű elemzése, összehasonlító műelemzés 

Magyar nyelv  

A vizsgák magyar nyelvi vizsgák kötelező írásbeli és szóbeli vizsgarészből állnak. Az írásbeli 

vizsgán a megadott témakörök gyakorlati alkalmazása mellett helyesírási készséget is mérünk. 

A szóbeli vizsgán a témakörök szóbeli kifejtését kérjük. 

5. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára: elválasztás, betűrend, magánhangzók, hangrend, illeszkedés, 

mássalhangzótörvények. 

Témakörök az év végi vizsgára: magyar helyesírás alapelvei, szóelemek, hangalak és jelentés, 

állandósult szókapcsolatok. 

6. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára: a magyar nyelv szófaji rendszere, alapszófajok, igék, főnév, 

melléknév, számév, határozószó. 

Témakörök az év végi vizsgára: névmások rendszere, igenevek, viszonyszók, mondatszók. 

7. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára: szószerkezet szó jelentése, alárendelő szószerkezetek, 

mondatrészek: állítmány, alany, tárgy felismerése az egyszerű mondatban és a tanult 

mondatrészek ábrázolása (ágrajz). 

Témakörök az év végi vizsgára: határozók és jelzők rendszere az egyszerű mondatban, 

mellérendelő szószerkezetek, szóalkotási módok. 

8. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára: az egyszerű mondat modalitása, szerkezete, összetett mondatok 

fajtái, alárendelő összetett mondatok. 

Témakörök az év végi vizsgára: mellérendelő összetett mondatok, gyakorlati szövegműfajok, 

kommunikációs ismeretek. 

9. évfolyam / I. félév: 

A kommunikáció 

A nyelvi szintek grammatikája (hangtan, alaktan) 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: gyakorlati szövegalkotás, érvelés; szövegértés 

9. évfolyam / II. félév: 

A nyelvi szintek grammatikája (szófajtan, mondattan) 

Helyesírás 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: gyakorlati szövegalkotás, érvelés; szövegértés 

10. évfolyam / I. félév: 

Szövegtípusok 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: gyakorlati szövegalkotás, érvelés; szövegértés 

10. évfolyam / II. félév: 



Stílusrétegek 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: gyakorlati szövegalkotás, érvelés; szövegértés 

11. évfolyam / I. félév: 

A nyelvi szintek jelentéstana és stilisztikája 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: gyakorlati szövegalkotás, érvelés; szövegértés 

11. évfolyam / II. félév: 

Nyelv és társadalom (nyelvváltozatok, nyelvjárások) 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: gyakorlati szövegalkotás, érvelés; szövegértés 

12. évfolyam / I. félév: 

Nyelv és gondolkodás 

Nyelv és társadalom 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: gyakorlati szövegalkotás, érvelés; szövegértés 

12. évfolyam / II. félév: 

Nyelvtörténet 

Az érettségi vizsga írásbeli műfajai: gyakorlati szövegalkotás, érvelés; szövegértés 

Érettségi tételek 

Társadalmi ,  á l lampolgári  és  gazdasági  ismeretek  

A vizsgák kötelező írásbeli és szóbeli vizsgarészből állnak. A vizsgázónak ismernie kell az 
alapvető társadalmi, gazdasági és politikai fogalmakat, illetve viszonyrendszereket. El kell 
tudnia igazodni időben és térben. Használnia kell tudni a történelmi atlaszt és az időszalagot. 

5. évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgára:   

1. emlékek és források: történelmi emlékek fajtái, emlékből forrás, források a könyvespolcon 
iskolánk történelme (névadónk, mióta létezik az iskolánk, tagozatok, 
emelt óraszámban tanulható tantárgyak) 
 forráskritikai alapelvek ismerete 

 
2. történelmi tér és idő: naptár, időszámítás, történelmi korszakok, időszalag használata 
mire jó a térkép, jelek a térképen, történelmi térképek 

 
3. Magyarország települései: Magyarország népessége. települések, fővárosunk/ Budapest 

Témakörök év végi vizsgához: 

1. a XX. század mindennapjai: tankötelezettség, a koedukáció, 
modern egészségügy, gyógyszergyártás, járványok legyőzése 
gyorsuló közlekedés, közösségi közlekedés 

 
2. állampolgárság: demokrácia, igazságszolgáltatás, a választójog 
szabadságjogok, jogvédelem 
nemzeti függetlenség, nemzetközi szervezetek, Európai Unió 

 



6.évfolyam 

Témakörök a félévi vizsgához: 

1. Magyarország a XX. században: világháborúk és Trianon, a holokauszt, kommunista diktatúra, az 
1956-os forradalom és következményei, a szocializmus bukása 
társadalmi csoportok a két világháború között, a szocializmus, cserkészek, úttörők 
2. sokszínű társadalom: nők a múltban, a női egyenjogúság története, a nők helyzete a mai magyar 
társadalomban 
a szegénység fogalma, szegénység és családi háttér, küzdelem a szegénység ellen 
fogyatékossággal élők, fogyatékossággal élők jogai, oktatása 

Témakörök az év végi vizsgához: 

1. nép és nemzet: a Kárpát-medence népei, együttélés, asszimiláció, cigányok Magyarországon, 
előítélet, szegregáció, nemzeti kötődés, változó nemzet, ki a magyar? 

2. gazdálkodj okosan: a pénz, a pénz története, az infláció, háztartások és vállalkozások, állam és 

bank, a piac, a bankok és megtakarítások, hitelek, a kamat 

Történelem   

Az osztályozó vizsgán cél annak a mérése, hogy a jelölt hogyan mennyire van birtokában az 

ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli kifejezőképességeknek, 

hogyan tud tájékozódni térben és időben. Ezen képességeket az adott évfolyam tananyagának 

ismertén keresztül mérjük és értékeljük.  

 

7. évfolyam  

Az őskor korszakai és régészeti emlékei, az ókori Kelet birodalmai és kultúrája, az ókori 

Görögország, az ókori Róma, a kereszténység kialakulása és elterjedése  

8. évfolyam  

Korai feudalizmus. Társadalom, gazdaság, kultúra. Érett feudalizmus. Társadalom, politika, 

gazdaság. A feudális Magyarország kialakulása. Árpádok. Az Anjouktól az ország három részre 

szakadásáig.  

9. évfolyam  

Nagy földrajzi felfedezések és hatásuk. Reformáció. Vallás, társadalom, kultúra. Kormányzati 

alternatívák Európában. Török kor. Erdély. Hódoltság. Királyi Magyarország. A török kiűzése, 

a Rákóczi szabadságharc.  

10. évfolyam  

Demográfia és gazdaság a XVIII. századi Magyarországon. Felvilágosult abszolutizmus 

Európában és Magyarországon. Tudomány és kultúra Európában a XVIII. században. 

Forradalmak Európában és Európán kívül. Ipari forradalmak.  

A XIX. Század eszméi. A Szent Szövetség kora Nemzetté válás kora. Reformkor 

Magyarországon. Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc. Nemzetállamok létrejötte. 



11. évfolyam  

Nagyhatalmi konfliktusok, szövetségi rendszerek. Dualizmus kora Magyarországon. Az I. 

világháború és következményei. A két világháború közötti világ. Magyarország a két 

világháború között.  

12. évfolyam  

Bipoláris világ, nemzetközi szervezetek. Magyarország 1945-1989. Rendszerváltás, mai 

magyar demokrácia. Az EU története és szervezeti működése. Helytörténet  

Földrajz  

7. évfolyam 

A földfelszín változása: 

 Felszínformáló erők 

 A Föld belső szerkezete 

 Kőzetlemezek mozgásai 

 A szilárd kéreg építőanyagai 

 Földtörténet 

Gazdasági ismeretek: 

 Mezőgazdaág, ipar, kereskedelem 

 Értékmérő eszköz a pénz 

 Nemzetközi szervezetek 

Óceánok, tengerek: 

 A világtengerek jelentősége és védelme 

Afrika: 

 Afrika földrajzi helyzete 

 Afrika felszín 

 Afrika éghajlata 

 Afrika népessége 

 Afrika gazdasága 

Ausztrália és Óceánia: 

 Ausztrália természeti adottságai 

 Ausztrália gazdasága 

Sarkvidékek: 

 A jég birodalma 

Amerika: 



 Amerika földrajzi helyzete, felszíne 

 Amerika éghajlata 

 Az USA 

 Mexikó és Közép-Amerika gazdasága 

 Dél-Amerika gazdasága 

Ázsia: 

 Ázsia földrajzi helyzete, felszíne 

 Ázsia éghajlata 

 Monszunvidékek 

 Délnyugat-Ázsia gazdasága 

 India 

 Kína 

 Japán 

 Délkelet-Ázsia 

8. évfolyam: 

Nyugat-, Észak-és Dél-Európa : 
 Európa földrajzi helyzete, felszíne 

 Európa éghajlat 

 Az Európai Unió 

 Nyugat-Európa: Nagy-Britannia,Franciaország 

 Észak –Európa természeti adottsága, gazdasági élet 

 Dél-Európa természeti adottságainak jellemzése 

 Spanyolország, Olaszország 

 Balkán-félsziget 

Kelet-és Közép-Európa : 
 Oroszország 

 Ukrajna 

 Lengyelország 

 Csehország 

 Európa legmagasabb hegysége 

 Ausztria, Szlovénia, Svájc 

 Hegykoszorú Európa közepén 

 Szlovákia 

 Románia 

A Kárpát-medence és hazánk természeti viszonyai: 
 A Kárpát- medence természeti adottságai 

 A Kisalföld, a  Dunántúli-domb-és hegyvidék 

 Alpokaljától a Zempléni-hegységig 

 Magyarország éghajlata, vízrajza 

 Hazánk nemzeti parkjai 

Magyarország társadalmi viszonyai: 
 Népesség 

 Településeink 

 Budapest, mint világváros 



 Mezőgazdaság 

 Ipar 

 Szolgáltatás 

 Régiók 

 Világörökségeink 
 

9. évfolyam: 
Helyünk a Világegyetemben 

 Csillagászati ismeretek fejlődése, mértékegységek (fényév, csillagászati egység) 

 a Világegyetem felépítése, a Tejútrendszer 

 a Naprendszer és az égitestek típusai (csillag, bolygó, hold, meteor, üstökös, 

mesterséges égitestek) 

 a Nap jellemzői 

 a Föld mint égitest (alakja és mozgásai: forgás, keringés) 

 a Hold: jellemzői, mozgásai, fényváltozásai, fogyatkozások és hatása a Földre 

(tengerjárás) 

 tájékozódás a földi térben és időben: földrajzi fokhálózat, helymeghatározás, 

helyi idő és zónaidő számítása 

 A földi tér ábrázolása. A térképek: térképfajták, jelrendszer, mérések a térképen 

A Föld szerkezete és folyamatai 

 a Föld belső szerkezete, a kőzetlemezek és a lemezmozgások, 

hegységképződések 

 szerkezeti mozgások: gyűrődés, vetődés, vulkánosság, földrengések 

 kőzetek (magmás, üledékes és átalakult) és ásványkincsek (ércek, szénfélék, 

szénhidrogének) 

 belső és külső erők munkája, aprózódás és mállás 

 talaj: képződése, felépítése, típusai, pusztulása 

 földtörténet eseményei (ős-és előidő, óidő, középidő, újidő) 

 felszínformák típusai (szerkezeti felépítés szerint): ősmasszívumok, 

röghegységek, gyűrthegységek, síkságok 

A légkör földrajza 

 a légkör jelentősége, kialakulása, anyaga és szerkezete (szférák) 

 Időjárási/éghajlati elemek jellemzése (fogalmak, számolások): napsugárzás, 

hőmérséklet, szél (légnyomásképződmények), páratartalom és csapadék (keletkezése, 

fajtái) 

 időjárási frontok 

 általános légkörzés 

 monszun szélrendszer 

 helyi szelek 

 légszennyezés 

A vízburok földrajza 

 víz körforgása, csoportosítása 



 óceánok, tengerek: a világtenger felosztása, fizikai és kémiai jellemzői (hőmérséklet, 

sótartalom, mozgások (hullámzás, tengeráramlás, tengerjárás)), felszínformálás a 

tengerpartokon 

 felszín alatti vizek jellemzése, felszínformálása 

 felszíni vizek: folyóvizek jellemzői (vízállás, vízjárás, vízhozam, szakaszjellegek, 

folyótorkolatok, folyószabályozás, árvízvédelem 

 felszíni vizek: tavak keletkezése, pusztulása 

 a jég felszínformálása 

 vízszennyezés 

A földrajzi övezetesség 

 övezetesség típusai: szoláris, valódi, földrajzi 

 a forró övezet övei és éghajlatai 

 a mérsékelt övezet övei és éghajlatai 

 a hideg övezet övei és éghajlatai 

 függőleges övezetesség 

 

10. évfolyam 
 

Társadalmi folyamatok 

 népességföldrajz:  

 a világ népességének növekedése, népesedési szakaszok 

 a népesség térbeli eloszlása és a népességmozgások 

 népesség összetétele: nem és életkor, emberfajták, nyelv, vallás, nemzetiség és 

etnikum, foglalkoztatottság szerint 

 településföldrajz: 

 település fogalma, csoportosítása 

 településtípusok és szerkezetük (falualaprajzok, körgyűrűs városszerkezeti 

modell) 

 városodás/városiasodás és a városfejlődés szakaszai 

 globális urbanizációs problémák 

Gazdasági folyamatok 

 általános gazdaságföldrajz: 

 gazdasági termelés és az erőforrások 

 a gazdaság szerkezete: ágak és szektorok 

 mezőgazdaság feladatai, típusai a fejlett és fejlődő világban 

 ipar feladatai, ágazatai 

 szolgáltatás feladatai és típusai 

 gazdasági rendszerek: tradicionális, tervutasításos, piacgazdaság 

 gazdasági fejlettség, ennek mutatói (GDP, GNI, HDI, …) 

 globalizáció 

 regionális integrációk: lépcsőfokai, szervezetek és az Európai Unió 

 a pénz szerepe, funkciói, fajtái és a pénzintézetek (bankok, tőzsdék) 

 regionális földrajz: 

 a világgazdaság szerkezete: centrum/félperiféria/periféria 

 centrumtérségek: USA, Japán és az EU („kék banán”) 

 félperifériák: Latin-Amerika, újonnan iparosodó délkelet-ázsiai országok, volt 

szocialista országok 

 perifériák, globális problémák 



Természettudományi  gyakor latok  

5. évfolyam 

1. Természettudományok, a megismerés módszerei 

 megfigyelés 

 mérés – mérhető tulajdonságok, mértékegységek 

 kísérlet 

 átváltások 

2. Miből vannak a testek? 

 anyag, részecskék, halmazállapotok 

 tulajdonságok: alak, térfogat 

3. Keverékek és oldatok: egyszerű kísérletek 

4. A hőmérséklet és mérése 

5. Halmazállapot-változások 

6. Az égés és tűzoltás 

 

6. évfolyam 

1. A mechanikai kölcsönhatás 

 mozgás, nyugalom, erőhatás 

 egyszerű gyakorlati példa, kísérlet 

2. Gravitációs kölcsönhatás 

 Föld, Naprendszer 

 Gyakorlati példák 

3. Termikus kölcsönhatás:  Gyakorlati példák, hőmérséklet mérése 

4. Hőterjedés módjai (szilárd, folyadék, légnemű): 

5. Mágneses kölcsönhatás 

 - mágnes, iránytű, Föld 

 egyszerű kísérletek mágnesekkel 

6. Elektromos kölcsönhatás 

 elektromos állapot 

 hétköznapi jelenségek, kísérletek 

7. Az energia fogalma, fajtái 

 energiaforrások: megújuló és nem megújuló források 

 energiatakarékosság a gyakorlatban 

8. A Nap és a napenergia 

    8.1. Hasznosítása (áram, hő) 



9. A Naprendszer 

    - égitestek és a Föld 

    9.1. Mesterséges égitestek és feladataik 

10. A levegő védelme 

    - üvegházhatás, légszennyezés 

    10.1. Gyakorlati példák: „jó és rossz” dolgok 

Természetismeret  

5. évfolyam 

Élet a kertben:  

 a virágos növények szervei, a legfontosabb zöldségek és gyümölcsök jellemzői 

(almafa, szilvafa, szőlő, paprika, paradicsom, burgonya, sárgarépa, fejes 

káposzta, vöröshagyma) 

 állatok a kertekben: földigiliszta, májusi cserebogár, éti csiga jellemzői 

Tájékozódás a térképen és a természetben: 

 térkép: fogalma, jelei, kicsinyítés, világtájak, domborzat és vizek ábrázolása, 

hazánk nagytájai, térképfajták (domborzati, közigazgatási, város-, turistatérkép), 

mérések a térképen 

 természetben: tájolás, irányok meghatározása terepen, turistajelzések 

Az időjárás:  

 az időjárás és éghajlat fogalma, elemei (napsugárzás, hőmérséklet, szél, 

csapadék) 

 számolások és tematikus térképek használata 

Felszíni és felszín alatti vizeink: 

 felszín alatti vizek: talajvíz, belvíz, rétegvíz, termálvíz, ásványvíz, gyógyvíz 

 folyóvizek jellemzői, a Duna és Tisza 

 tavaink: tavak keletkezése és pusztulása, a Balaton 

Állatok a házban és a ház körül: 

 háziállatok jellemzői: házi sertés, szarvasmarha, házi ló, házi tyúk, pulyka, 

kutya, macska 

 ház körüli állatok: fecskék, házi veréb, házi légy,  

 állattartás szabályai 

 betegséget terjesztő állatok: egerek, patkányok 

6. évfolyam 

Az erdő életközössége:  

 hazánk erdőtípusai 



 fák és cserjék: tölgyfa, bükkfa, erdei fenyő, kökény, gyepűrózsa 

 lágyszárúak: mohák, erdei pajzsika, hóvirág 

 ízeltlábúak: közös jellemzőik, szarvasbogár, gyapjaslepke, koronás 

keresztespók, kullancs 

 madarak: 

 énekesmadarak jellemzői: harkályok, rigók, cinegék 

 ragadozó madarak: erdei fülesbagoly, héják 

 emlősök: 

 patások: gímszarvas, őz, vaddisznó 

 kisebb testű emlősök: róka, sün, mókus 

A Föld bolygó: 

 Naprendszer és az égitestek típusai 

 földrajzi fokhálózat 

 a Föld forgása és keringése 

 éghajlati övezetek, az éghajlatot kialakító tényezők 

 a Hold 

A természet erői: 

 hegységképződés: vulkánok, gyűrődés, vetődés és a hegységtípusok 

formakincse 

 külső erők felszínformáló munkája 

 kőzetek és ásványkincsek 

 a talaj fogalma, keletkezése, típusai 

Hazai tájakon: 

 Magyarország nagytájainak természet- és gazdaságföldrajzi adottságai  

 Budapest 

 nemzeti parkjaink 

 világörökségeink 

A füves területek életközössége. Termesztett növényeink: 

 füves puszták kialakulása és növényei: pázsitfűfélék, mezei zsálya, mocsári 

zsurló, réti boglárka 

 ízeltlábúak a füves területeken: sáskák, szöcskék, tücskök 

 rovarevők: fürge gyík vakond 

 rágcsálók: mezei nyúl, mezei pocok, hörcsög 

 madarak: fácán, egerészölyv, vörösvércse 

 termesztett növények: búza, kukorica, napraforgó, repce, lucerna 

Vizek, vízpartok életközössége: 

 A víz jelentősége és parányi élőlényei 

 Növények a vízben és a vízparton: hínárnövények, ligeterdők, vízparti fák 

 Állatok a vízben és a vízparton 

 gerinctelenek: orvosi pióca, nagy mocsári csiga, kagylók, rákok, 

szitakötők, szúnyogok 

 gerincesek:  

 halak: ponty, dévérkeszeg, lesőharcsa 



 békák: kecskebéka, barna varangy 

 hüllők: vízisikló, mocsári teknős 

 madarak: tőkés réce, fehér gólya, barna rétihéja 

Biológia  

7. évfolyam 

Az élőlények rendszerezése 

- a rendszerezés alapjai: rendszertani kategóriák, az élőlények országai 

- vírusok, sejtmagnélküliek (baktériumok, kékbaktériumok) 

- egysejtű sejtmagvas élőlények 

- többsejtű sejtmagvas élőlények országai:  

 növények: moszatok, mohák, harasztok, nyitvatermők és zárvatermők 

törzse 

 állatok: szivacsok, csalánozók, gyűrűsférgek, puhatestűek, ízeltlábúak és 

gerincesek törzse 

 gombák és zuzmók 

Földünk változatos élővilága 

    - az övezetesség 

    - alkalmazkodás a forró (trópusi) éghajlati övezetben: 

 a trópusi esőerdők növény- és állatvilága 

 az afrikai szavannák növény- és állatvilága 

 a trópusi sivatagok világa 

 termesztett növények a trópusokon 

- alkalmazkodás a négy évszakhoz (mérsékelt övezet): 

 mediterrán – szubtrópusi tájak élővilága 

 lombhullató erdők növény- és állatvilága 

 füves puszták élővilága 

 északi erdőségek: a tajga élővilága 

- az élővilág alkalmazkodása a hideghez és a világtenger övezeteihez: 

 élet a tundrán 

 a jég világa, élet a sarkvidékeken 

 a magashegységek élővilága 

 világtengerek élővilága: a világtenger mint élettér, annak felosztása és 

legfontosabb élőlényei 

Életközösségek: az élőlények és a környezet (ökológiai alapismeretek) 

- az élőlények környezete 

- az alkalmazkodás és tűrőképesség 

- kölcsönhatások az életközösségekben 

- az életközösségek anyaganyag- és energiaforgalma 

- természetes és mesterséges életközösségek 

- környezetszennyezés 

 

8. évfolyam 

Élő rendszerek – részekből az egész 

    - életjelenségek 

    - élő és élettelen környezet 

    - szerveződési szintek a növény- és állatvilágban, testszerveződés típusai: 



 növényi és állati sejt 

 növényi és állati szövetek 

 növényi és állati szervek 

Szépség, erő, egészség 

    - az emberi bőr és egészsége 

- a mozgásszervrendszer és egészsége (csontok alakja, kapcsolódásai, felépítése, a csontváz 

legfontosabb csontjai, a vázizomzat, sérülések: rándulás, ficam) 

A szervezet anyag- és energiaforgalma 

- táplálkozás: tápanyagok, az emésztő szervrendszer felépítése és működése, az egészséges 

táplálkozás 

    - légzés: a légzőrendszer felépítése (alsó és felső légutak), légzőmozgások, a légzőrendszer 

egészsége 

- keringési rendszer: vérkeringés részei (erek, vér, szív), a vérkörök, vércsoportok és a 

nyirokkeringés, immunrendszer működése (immunitás), betegségek 

- kiválasztás: a kiválasztó szervrendszer részei, működése, betegségek 

Belső környezet állandósága 

    - szabályozás lényege, szabályozó rendszerek összehasonlítása (ideg- és hormonrendszer) 

    - érzékszervek felépítése és működése (látás, hallás, egyensúlyozás, ízlelés, szaglás, 

bőrérzékelés) 

- idegrendszer felépítése és működése: idegszövet, idegsejtek, központi és környéki 

idegrendszer, vegetatív és szomatikus idegrendszer, reflexek 

    - hormonrendszer: belső elválasztású mirigyek, hormonok és hatásaik 

Fogamzástól az elmúlásig 

    - szaporodás: férfi és női nemi szervek és működésük 

    - nemi élet egészsége: fogamzásgátlás, tisztaság, szexuális úton terjedő betegségek 

    - egyedfejlődés: méhen belüli (embrionális) és méhen kívüli (posztembrionális) fejlődés 
 

9. évfolyam, emelt biológia tagozat 

Bevezetés a biológiába. 

A biológia tárgya és módszerei 

Az egyed szerveződési szintje. 

Nem sejtes rendszerek: vírusok, szubvirális rendszerek 

Önálló sejtek. Szerkezet és működés a prokarióták világában 

Az egyszerű eukarióták általános jellemzői 

Többsejtűség. Sejtfonalak, teleptest és álszövet: gombák, szivacsok 

Ökológia. Az élőlények környezete 

Ökoszisztéma 

Életközösségek 
 

10. évfolyam (informatika tagozat): 

Életjelenségek, az élet eredete és fejlődése. Sejtmagnélküliek, Sejtmagvas egysejtűek, vírusok. 

Gombák, zuzmók. A növények testfelépítése, moszatok, mohák, növényi szövetek, harasztok, 

nyitvatermők, zárvatermők. Az állatok életműködései, szivacsok, csalánozók, állati szövetek, 

férgek, ízeltlábúak, puhatestűek, tüskésbőrűek. A gerincesek jellemzői, halak, kétéltűek, hüllők, 

madarak, emlősök. Öröklött és tanult magatartásformák, az állatok társas viselkedése és 

kommunikációja. Életközösségek, populációk, társulások, kölcsönhatások, ökológiai 

rendszerek, hegyvidéki, alföldi, vízi és gyomtársulások, természetvédelem. 



10. évfolyam, emelt biológia tagozat 

Az állati sejt és a főbb szövettípusok jellemzői 

Szerkezet és működés az állatok világában. 

Csalánozók, férgek, puhatestűek, ízeltlábúak 

Tüskésbőrűek, elő- és fejgerinchúrosok, gerincesek testfelépítése és működése. 

A gerincesek nagy csoportjai 

Az állatok viselkedése 

A növényi sejt. Szerveződési formák 

A növények országa. Valódi növények 

A növények élete 
 

11. évfolyam (informatika tagozat):  

A sejtek anyagai, az anyagcsere jellegzetességei, a sejtes szerveződés, a sejtek anyagforgalma, 

lebontó folyamatok, a fotoszintézis.  

Az ember létfenntartó életműködései: keringési rendszer, a szív és az érhálózat, az 

emésztőrendszer, az egészséges táplálkozás, a légzés, kiválasztás, immunitás, a bőr, a 

vázrendszer és az izomrendszer. 

Az életműködések szabályozása: a szabályozás alapjai, az agyalapi mirigy, a pajzsmirigy és a 

mellékpajzsmirigy, a mellékvese, a hasnyálmirigy. Az idegrendszer működésének alapjai, az 

idegrendszer felosztása, a gerincvelő, az agyvelő, a vegetatív szabályozás, a 

mozgatóműködések szabályozása, a látás, a hallás és egyensúlyozás, kémiai érzékelés, a bőr-és 

izomérzékelés. 

Szaporodás, szexualitás: A hím és a női ivarszervek, a várandóság és a szülés, az ember 

posztembrionális fejlődése. 

11. évfolyam, emelt biológia tagozat 

Sejtbiológia: a sejtek kémiai felépítése 

Sejtbiológia: a sejt felépítése 

Sejtbiológia: a sejtek anyagcseréje 

Genetika: az öröklődés molekuláris alapjai 

Genetika: az öröklődés 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel testfolyadék révén 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Jelátvitel szinapszisok révén 
 

11. évfolyam (11.a, 11.b) fakultáció:  

Vírusok, prokarióták, alacsonyabbrendű eukarióták. 

Az állatok teste és életműködései, a legfontosabb állattörzsek képviselőinek sajátosságai. 

Az állatok viselkedése. A növények teste és életműködése. A gombák. 

A sejtek felépítése és anyagcseréje. Az örökítőanyag fejezete. 

 



12. évfolyam (informatika tagozat) 

Írásbeli:     Biológia feladatgyűjtemény 11-12. - Gál Béla, Gál Viktória 
 

Szóbeli:      Genetika: A genetika alapfogalmai;  

             A genetika alaptörvényei;  

             Az öröklésmenetek néhány példája;  

             A nemhez kötött öröklődés;  

                  A kapcsolt öröklődés és a rekombináció;  

             A mutáció és a mennyiségi jellegek öröklődése 

         

    Evolúció: A földtörténeti ősidő evolúciós folyamatai;  

            A földtörténeti óidő evolúciós folyamatai;  

            A földtörténeti középidő evolúciós folyamatai;  

            A földtörténeti újidő evolúciós folyamatai;  

            Az ember evolúciója     

             
    Ökológia: A populációk;  

             A társulások;  

             A hazai fás társulások;  

             Biomok 
 

12. évfolyam, emelt biológia tagozat (12.b) 

Az emberi szervezet szabályozó működése. 

Az idegrendszer felépítése és működése 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Kültakaró és mozgás 

Az ember önfenntartó működése és ennek szabályozása. Az ember táplálkozása, légzése és 

kiválasztása, a vér és vérkeringés 

Szaporodás, egyedfejlődés és növekedés 

Immunológiai szabályozás. Az immunválasz molekuláris alapjai 

Evolúció. Biológiai evolúció, mikroevolúció 

Evolúció. Biológiai evolúció. Speciáció. 

Rendszerbiológia és evolúció 

  

https://www.regikonyvek.hu/kiadas/biologia-feladatgyujtemeny-11-12-2013-mozaik-kiado


Kémia  

7. évfolyam 

I.Mindennapi anyagok 

Az anyagok tulajdonságai és változásai (kémiai és fizikai). Hőtermelő és hőelnyelő 
folyamatok. Halmazállapotok és halmazállapot-változások (szilárd, folyékony, gáz). A levegő 
összetétele. Az égés és a tűzoltás. A víz alkotórészei (hidrogén, oxigén, durranógáz). Az 
oldatok összetétele és az oldatok töménysége (tömegszázalék). 

II. Atomok és elemek 

Az elem és az atom (vegyjel jelentése). Az anyagmennyiség. Az atom felépítése (elemi 
részecskék). Az elektronburok szerkezete. A periódusos rendszer (sorok = periódusok → 
elektronhéjak száma; oszlopok = csoportok → vegyértékelektronok száma). 

III. Elemek és vegyületek 

Fémek és nemfémek főbb jellemzői. Elemmolekulák összeg- és szerkezeti képlete, moláris 
tömege (hidrogén, oxigén, nitrogén, klór). Vegyületmolekulák összeg- és szerkezeti képlete, 
moláris tömege (víz, hidrogén-klorid, ammónia, szén-dioxid, metán). Kovalenskötés fogalma 
(apoláris, poláris). Ionok, ionvegyületek, ionkötés fogalma. Egyszerű ionok jelölésé és az 
ionvegyületek képletének megadása 

IV. Kémiai reakciók 

A kémiai reakció fogalma, kémiai egyenlet írása. Az oxidáció és a redukció (redoxireakció). 
Savak – savas kémhatás; bázisok – lúgos kémhatás. Közömbösítés. 

8. évfolyam 

I. Nemfémes elemek és vegyületeik 

 Az elemek általános jellemzése: A periódusos rendszerben hol helyezkednek el, 
csoportosításuk.  

Nemesgázok, hidrogén 

 A VII. főcsoport elemei és vegyületei: Klór fizikai tulajdonságai, reakciója nátriummal. 
A jód oldhatósága. Hidrogén-klorid fizikai, kémiai tulajdonságai, képlete, 
oldhatósága, felhasználása. 

 A VI. főcsoport elemei és vegyületei: Oxigén fizikai tulajdonságai, szerkezeti képlete, 
reakciója szénnel. Víz általános jellemzése, képlete. A vizes oldatok kémhatása (savas, 
lúgos, semleges). A kén általános jellemzése. Kén-dioxid, kén-trioxid képlete és 
reakciójuk vízzel (kénessav, kénsav). 

 Az V. főcsoport elemei és vegyületei: A nitrogén összegképlete és szerkezeti képlete, 
fizikai és kémiai tulajdonsága.  Ammónia összeg- és szerkezeti képlete, reakciója 
vízzel és hidrogén-kloriddal, felhasználása. A salétromsav fizikai, kémiai tulajdonságai 
(választóvíz, királyvíz), összegképlete. Foszfor módosulatai. Foszforsav képlete, 
előállítása. 

 A IV. főcsoport elemei és vegyületei: A szén módosulatai (gyémánt, grafit, fullerén). A 
szén-monoxid, szén-dioxid, szénsav képlete, keletkezése, általános jellemzése. 



II. Fémes elemek és vegyületeik 

 A fémek általános jellemzése: Szín, halmazállapot, megmunkálhatóság, elektromos 
áramvezetés.  

Mit nevezünk ötvözetnek? Mi a korrózió és mit értünk korrózióvédelem alatt? 

 Az I. főcsoport elemei és vegyületei: Nátrium fizikai és kémiai tulajdonságai, vízzel 
való reakciója. Nátrium-klorid, nátrium-hidroxid, nátrium-karbonát képlete. 

 A II. főcsoport elemei és vegyületei: Kalcium, magnézium oxigén reakciója. Kalcium 
reakciója vízzel, kémhatása. Kalcium-karbonát, kalcium-oxid, kalcium-hidroxid 
képlete. Mészégetés, mészoltás reakciója. 

 A III. főcsoport elemei és vegyületei: Alumínium amfoter tulajdonsága, oxigénnel való 
reakciója. 

 Alumínium gyártása: Alapanyaga, előállítás menete, két részfolyamata (timföld 
előállítása és timföld elektrolízise). 

 Vas gyártása: alapanyaga, előállítás menete, lényege. Nyersvasból acélgyártás. 
Nyersvas és acél különbsége széntartalom, felhasználás szerint. 

 Mellékcsoport elemei: Réz, Vas, ezüst, arany, cink, higany. 
 

9. évfolyam 

I.Anyagszerkezeti ismeretek témakör 
Az atom felépítése és az elektronszerkezet kiépülése, a kvantumszámok. Ionok képződése 
atomokból. A molekulák kialakulása és szerkezete. A kovalens kötés jellemzői. A molekulák 
téralkata és polaritása. Anyagi halmazok, halmazállapotok. Avogadro törvénye. Gázok, 
gázelegyek. A kristályos állapot, rácstípusok általános jellemzése (molekularács, atomrács, 
ionrács, fémrács). Az oldatok, oldatok töménységének megadása, kolloidok. 
 

II. A kémiai reakciók általános jellemzése 
A kémiai egyenlet. Kémiai reakciót befolyásoló tényezők. Reakcióhő, képződéshő, reakciók 
sebessége. Hesstétel. A kémiai egyensúly és annak megzavarása. 
 

III. Sav-bázis és redoxireakciók 
Sav-bázis reakciók (Arrhenius elmélete, Brönsted elmélete). A vizes oldatok kémhatása. A pH 
fogalma. Közömbösítés és semlegesítés. Redoxireakciók (oxidáció, redukció, oxidáló- és 
redukálószer). Az oxidációs szám. 
 

IV. Elektrokémia, Galvánelemek 
Galvánelemek.  Az elektrolízis, elektródfolyamatok, elektródpotenciál. 
 

10. évfolyam 

A szerves kémia tárgya, a szerves vegyületek összetétele, nevezéktana. 

I.A szénhidrogének és halogénezett származékaik 

A telített szénhidrogének általános jellemzése, a metán. Telítetlen szénhidrogének általános 
jellemzése, az etén, az etin. Több pi-kötést tartalmazó szénhidrogének, butadién, izoprén. 
Aromás szénhidrogének, a benzol. Halogénezett szénhidrogének, a szén-tetraklorid. 

 



II. Oxigén tartalmú szerves vegyületek 

Oxigén tartalmú szerves vegyületek csoportosítása (funkciós csoportok). Alkoholok, fenolok 
(metil-alkohol, etil-alkohol, glikol. glicerin; fenol). Éterek (dietil éter). Aldehidek, ketonok 
(formaldehid, acetaldehid, benzaldehid; aceton) 

 

III. Összetett funkciós csoportok 

Karbonsavak (hangyasav, ecetsav, vajsav, akrilsav, benzoesav, oxálsav, borostyánkősav, 
tejsav, borkősav, szalicilsav, citromsav, C-vitamin). A szappanok. Észterek és csoportosításuk 
(gyümölcs észterek, viaszok, zsírok, olajok; szervetlen észterek). 

IV. Nitrogén tartalmú szerves vegyületek 

Aminok (metil-, etil-amin, anilin). Amidok. Aminosavak (természetes eredetű aminosavak, 
glicin). A piridin és a pirimidin. A pirrol, az imidazol, és a purin. 

V. Természetes és mesterséges makromolekulák 

Egyszerű szénhidrátok (triózok, pentózok; ribóz, glükóz, fruktóz). A diszacharidok (maltóz, 
cellobióz, szacharóz). Poliszacharidok (cellulóz, keményítő). Fehérjék szerepe és kimutatása. 
Nukleinsavak (DNS, RNS). Műanyagok (természetes alapú, mesterséges alapú). 

 

Ének-zene 

5. évfolyam: 

Bartók Béla munkássága és művei, Kodály Zoltán munkássága és művei. 

Olvasógyakorlat.  Régi és új stílusú népdalok és az ezeket összehasonlító elemzés. A variálás 

(variáció). Népzenegyűjtés. Ünnepek, népszokások. Más népek dalai- világzene. Magyar 

történeti énekek. Egy- és többszólamúság. Hangszeres zene és tánczene. Műdalok. Opera. 

Versenymű. A zene eredete: Őskor. Ókor. Középkor. Reneszánsz. Barokk. 

A tananyaghoz kapcsolódó dalok éneklése: 

Kelj fel juhász, Hej Dunáról fúj a szél, Megrakják a tüzet, Érik a szőlő, Töltsd teli pajtás 

poharad, Béreslegény, Nincs szentesen, Ez a lábam ez ez ez, Csipkefa bimbója, Úgy tetszik 

hogy jó helyen, Szélről legeljetek, Megöltek egy legényt, Édes kedves feleségem, Madárka, Sej 

a tari réten, Erdő erdő, Erdő erdő erdő, Megyen már a hajnalcsillag lefelé, Este van már, Este 

van este van, Által mennék én a Tiszán, Fiumei kikötőben, Pásztorok keljünk fel, Adjon az 

Úristen, Három éjjel három nap, Szent Gergely doktornak, Áll egy ifjú nyírfa a réten, Himnusz, 

Egri históriának summája, Klapka- induló, Kövecses út mellett. 

Kottázás: „3 kereszt -3 bé”- ig. Kotta transzponálása. 

 

6. évfolyam: 

Bartók Béla munkássága és művei, Kodály Zoltán munkássága és művei. Magyar népi 

hangszerek. Tavaszi népszokások. 1848-as katonadalok. Reneszánsz ismétlése. Barokk 

ismétlése. Kuruc kori dallamok. A bécsi klasszicizmus: Haydn, Mozart, Beethoven. 



A tananyaghoz kapcsolódó dalok éneklése: 

A Vidrócki híres nyája, Elmegyek elmegyek, Két tyúkom tavali, Dunaparton van egy malom, 

Hej igazítsad jól a lábod, Kispiricsi falu végén, Hull a szilva, Kocsi szekér, Kolozsváros, 

Megkötöm lovamat, Szózat, Gábor Áron, A jó lovas katonának, Toborzó, Csínom Palkó, Te 

vagy a legény. 

Kottázás: „3 kereszt- 3 bé”- ig. 

7.évfolyam: 

Műzenei áttekintő: Gregorián énekek, Reneszánsz dalok, chansonok. A barokk és a 

klasszicizmus áttekintése. Betekintés a romantikába: Schubert, Liszt, Brahms, Csajkovszkij, 

Chopin, Erkel…  Kodály Zoltán művei. Bartók Béla művei.  

Zenehallgatás. 

A tananyaghoz kapcsolódó dalok éneklése: Kállai kettős, Szép a gyöngyvirág, Ej haj 

gyöngyvirág, A csikósok, Hej rozmaring, A szennai lipisen laposon, A csitári hegyek alatt, 

Elindultam szép hazámból. 

8. évfolyam: 

Egyházi népénekek. Az 1848-49- es szabadságharc dalai. Régi és új stílusú népdalok és az 

ezeket összehasonlító elemzés áttekintése. Bárdos Lajos munkássága és művei. Népdalaink 

rokonsága más népek dalaival. Zenetörténeti összefoglaló: A középkor zenéje, a reneszánsz 

zene korszaka, a barokk zene, a bécsi klasszikus zene, a romantikus zene, a késő romantika, a 

századforduló zenéje, a zenei impresszionizmus, a XX. század zenéje, a neoklasszicizmus. 

Az afroamerikai népzene, a JAZZ, a popzene és a rock & roll korszaka, a musical, mai 

könnyűzenei irányzatok, táncok a zenében. 

Zenehallgatás. 

A tananyaghoz kapcsolódó dalok éneklése:  

Ó gyönyörűszép titokzatos éj, Nemzeti dal, Érik a szőlő, Elment a két lány virágot szedni, Által 

mennék én a Tiszán, A szennai lipisen laposon. 

9. évfolyam 

Kodály Zoltán és Bartók Béla gyűjtőútjai. 

Népdalgyűjtő helyek Magyarországon. 

A népi zenekar összetétele, a népi hangszerek típusai. Zsoltár típusú dallamok. Népzenénk 

dallam típusai. Más népek dalai- világzene. 

Az ókor zenéje, a középkor zenéje: Gregorián ének, a trubadúrok és a minnesangerek zenéje, 

a kánon és az orgánum. A reneszánsz zenéje: Mise, motetta, madrigál, chanson. 

A XI.- XVI. század magyar műzenéje: Tinódi Lantos Sebestyén- A históriás ének és a magyar 

népdal kapcsolódása. Bakfark Bálint- a lant- hangszerismeret. 

Egyházi népének. A barokk zene. Purcell, Vivaldi, Bach, Handel. Az opera születése, Da 

capo-s forma, a rondó. 

Lully, Monteverdi. A barokk zenekar: Concerto, Szvit, Kantáta, Korál, Passió. Az orgona. A 

prelúdium és a fúga. Az oratórium. 



A XVII.- XVIII. század magyar műzenéje: A magyar barokk: Esterházy Pál. Bihari János, 

Lavotta János, Csermák Antal. 

Virágénekek, a magyar verbunkos zene jellemzői.  

A bécsi klasszicizmus. Periódus- kéttagú forma. Szonátaforma. A szimfónia. A klasszikus 

szimfonikus zenekar. A vonósnégyes. A klasszikus versenymű. A rondóforma. A klasszikus 

opera. A kürtmenet. Köchel- jegyzék. Kromatika. Triós forma. Orgonapont. 

 Haydn, Mozart, Beethoven. 

Zenehallgatás. 

10. évfolyam 

Magyar népzene- népzenegyűjtés. Népi hangszerek -együttesek. Régi stílus: Zsoltár típusú 

dallamok- siratók. Új stílus. Történeti énekek, katonadalok. Balladák. Más népek dalai- 

világzene. 

A romantika zenéje: 

Schubert: Lied, dalciklus. 

Schumann. Brahms. Chopin: hangszeres karakterdarabok.  

Liszt Ferenc: A romantikus zenekar, a szimfonikus költemény. Smetana. 

Mendelssohn.  

Verdi: A romantikus opera. 

Wagner: vezérmotívum. 

Csajkovszkij, Muszorgszkij. 

A XIX. század magyar zenéje: Erkel Ferenc, a magyar nemzeti opera. 

Késő romantika: Dvorák. 

A századforduló és a XX. század: Debussy, Ravel. 

Irányzatok a XX. századi zenében: Schönberg, Webern, Berg. Dodekafónia. XX. századi 

kantáta. 

Gershwin, Berstein,Sztravinszkij. 

Neoklasszicizmus. Operaoratórium. 

Bartók Béla, Kodály Zoltán. Orff. Új utak a komponálásban. 

„Könnyűzene”. 

Zenehallgatás. 

  



Vizuál is  kultúra  

5. évfolyam 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 Az őskor, az ókori Mezopotámia, Egyiptom, Hellász és a Római Birodalom 

művészetének (építészet, szobrászat, festészet) története a legjellemzőbb alkotások 

ismeretével  

 Színtani alapismeretek tizenkéttagú színkörben (színezet, valőr, színkeverések, derítés, 

tompítás) 

 Forgásformák, természetes formák ábrázolása, képi átírása 

 Képalkotás különböző vizuális jelekkel 

 Illusztrációkészítés különböző technikákkal 

 

Az írásbeli vizsga a témakörök alapján összeállított feladatlap formájában történik. 

A gyakorlati/ szóbeli vizsgarész a témakörök alapján meghatározott alkotások benyújtásából, a 

műveken alkalmazott technikák bemutatásából áll. 

6. évfolyam 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 Az ókeresztény, a bizánci művészet, a román, a gótikus és a reneszánsz korszak 

építészetének, szobrászatának és festészetének jellegzetességei a legjellemzőbb 

művészek és alkotások ismeretével  

 Színtani ismeretek tizenkéttagú színkörben (színezet, valőr, színkeverések, 

hangulatkeltő szerep, kontrasztok) 

 Természet utáni tanulmányok, formaátírás, emberalak, annak mozgása, grafikus tervek 

és tipográfiai képek alkotása 

 Képalkotás különböző vizuális jelekkel (faktúraképzés, textúrák érzékeltetése- 

 Tárgytervezés különböző rajzi technikákkal 

 

Az írásbeli vizsga a témakörök alapján összeállított feladatlap formájában történik. 

A gyakorlati/ szóbeli vizsgarész a témakörök alapján meghatározott alkotások benyújtásából, a 

műveken alkalmazott technikák bemutatásából áll. 

7. évfolyam 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 Az klasszicizmus, a romantika, a realizmus, a plein air és az impresszionizmus 

építészetének, szobrászatának és festészetének jellegzetességei a kiemelkedő művészek 

és alkotások ismeretével. A magyar népi építészet a 19. században. 

 A portré különböző műfaji, stílusbeli megközelítései 

 Képalkotás a változás és a mozgás érzékeltetésével  

 Sík és tér különböző ábrázolási módjai vizuális jelekkel  

 Ábrázolási rendszerek (axonometrikus és perspektivikus ábrázolás) 

 

Az írásbeli vizsga a témakörök alapján összeállított feladatlap formájában történik. 



A gyakorlati/ szóbeli vizsgarész a témakörök alapján meghatározott alkotások benyújtásából, a 

műveken alkalmazott technikák bemutatásából áll. 

8. évfolyam 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 Az szecesszió művészetének jellegzetességei, a 20. század stíluskorszakainak jellemzői 

a kiemelkedő művészek és alkotások ismeretével. A modern építészet. 

 A kommunikáció különböző fajtái, a média világa 

 Emberábrázolás a mozgás érzékeltetésével  

 Alkalmazott grafikai műfajok  

 A magyar népművészet jellegzetességei 

Az írásbeli vizsga a témakörök alapján összeállított feladatlap formájában történik. 

A gyakorlati/ szóbeli vizsgarész a témakörök alapján meghatározott alkotások benyújtásából, 

a műveken alkalmazott technikák bemutatásából áll. 

9. évfolyam 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 Az őskor, Mezopotámia, az Ókori Egyiptom, Hellász és Itália művészete, az 

ókeresztény és bizánci művészet, a népvándorlás kori, a román és a gótikus művészet 

jellegzetességei. A kiemelkedő művészek tevékenysége, a jellegzetes alkotások 

bemutatása. 

 A kommunikáció különböző fajtái, műfajai, a média világa 

 Alkalmazott grafikai műfajok  

 Európán kívüli kultúrák 

Az írásbeli vizsga a témakörök alapján összeállított feladatlap formájában történik. 

A gyakorlati/ szóbeli vizsgarész a témakörök alapján meghatározott alkotások benyújtásából, 

az ott alkalmazott technikák bemutatásából áll. 

10. évfolyam 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 Az reneszánsz, a barokk, a 19-20. század művészetének jellegzetességei.  A magyar 

népművészet sajátosságai.  

A kiemelkedő művészek tevékenysége, a jellegzetes alkotások bemutatása. 

 A mediális művészet és a kísérleti film  

 Alkalmazott grafikai műfajok (design és képátírás) 

 

Az írásbeli vizsga a témakörök alapján összeállított feladatlap formájában történik. 

A gyakorlati/ szóbeli vizsgarész a témakörök alapján meghatározott alkotások benyújtásából, 

az ott alkalmazott technikák bemutatásából áll. 

Technika és é letv itel  

5. évfolyam 

Az ember és környezete: lakás, ruházkodás és táplálkozás 



Épített környezet: településfajták, zöld területek  

Közlekedés régen és ma, a kerékpáros közlekedés szabályai 

Egészséges életmód, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

 

Az írásbeli vizsga formája tananyag alapján összeállított feladatlap. 

A gyakorlati vizsgarész a szaktanár által (tananyag alapján meghatározott) munkadarabok 

elkészítéséből és azok bemutatásából áll. 

 

6. évfolyam 

Épített környezet: az építkezés anyagai, tervezéstől a kivitelezésig 

A lakás berendezése, bútorok, textíliák. Növények és állatok a lakásban. 

Egészségvédelem és higiénia a mindennapi életben 

Közösségi és egyéni közlekedés  

Kert és növényzet: gondozás, környezetvédelem, szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás 

 

Az írásbeli vizsga formája tananyag alapján összeállított feladatlap. 

A gyakorlati vizsgarész a szaktanár által (tananyag alapján meghatározott) munkadarabok 

elkészítéséből és azok bemutatásából áll. 

 

7. évfolyam 

Az energia előállítása és felhasználása: megújuló és nem megújuló energiahordozók 

Modern és hagyományos rendszerek a lakásban: víz-, világítás és fűtés 

Szakmák, foglalkozások, munkahelyek (pályaorientáció)               

Közlekedés: KRESZ alapjai, járművek története, új irányzatok 

Anyagismeret, egyszerű műszaki rajz értelmezése 

Kert és gazdálkodás: növénytermesztés és – védelem  

 

Az írásbeli vizsga formája tananyag alapján összeállított feladatlap. 

A gyakorlati vizsgarész a szaktanár által (tananyag alapján meghatározott) munkadarabok 

elkészítéséből és azok bemutatásából áll. 

 

8. évfolyam 

Kommunikációs rendszerek: információs hálózatok, műszaki kommunikáció, modern 

rendszerek 

Modern és hagyományos rendszerek a lakásban: energiatakarékosság, környezetvédelem 



A gazdasági élet szereplői, termelés és fogyasztás, fogyasztói szokások 

Közlekedés és környezetvédelem 

Öltözködés és divat 

 

Az írásbeli vizsga formája tananyag alapján összeállított feladatlap. 

A gyakorlati vizsgarész a szaktanár által (tananyag alapján meghatározott) munkadarabok 

elkészítéséből és azok bemutatásából áll. 

12. évfolyam 

Tananyag:  

Szerepek a családban, munkamegosztás 

Az otthon, mint lakókörnyezet 

 A háztartás, mint gazdálkodóegység  

Közlekedés – Közlekedéskultúra (egyéni és közösségi) szabályai 

Életpálya tervezés, munkavállalás, felnőttkori tanulási lehetőségek 

Fenntartható fejlődés, energiagazdálkodás 

 

Az írásbeli vizsga formája tananyag alapján összeállított feladatlap. 

Testnevelés  

 5. évfolyam 

NETFIT felmérés fittségi tesztjeinek teljesítése 

 Motoros képességek felmérése: 

 Hasizom gyakorlat (felülések) 4 perc alatt Helyből távolugrás vagy súlypontemelkedés Mellső 

fekvőtámaszban karhajlítás és -nyújtás 4 perc alatt 40 m síkfutás állórajtból. 

Ugrókötélhajtás 30 mp alatt medicinlabda hajítás hátra  

Torna 

 Talajtorna: gurulóátfordulás előre, hátra, zsugor fejállás, fellendülés kézállásba segítséggel, 

mérlegállás, tigrisbukfenc, kézen átfordulás oldalt. Gyűrűn – fiúk: függések, lefüggések, 

alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. Szerugrás, ugrószekrényen: Felguggolás, 

homorított leugrás  

Gerendán: állások, térdelések, ülések, járások, érintőjárás, hintalépés, lábujjhegyen járás, 

homorított leugrás  

Atlétika 



 Futások: 2000 méter síkfutás. Ugrások: távolugrás guggoló technikával Dobások: kislabda 

hajítás helyből, megfelelő dobótechnikával.  

Labdajáték (egy labdajáték választása kötelező) Kosárlabdázás, kézilabdázás, labdarúgás: egy 

akadálypályán kell a labdajátéknak megfelelően, a szabályok betartásával végig haladni, 

elindulás, labdavezetés, megállás, passzolás. Röplabda: kosárérintés és alkarérintés, levegőben 

tartva a labdát. 

 6. évfolyam 

NETFIT felmérés fittségi tesztjeinek teljesítése 

 Motoros képességek felmérése: 

 Hasizom gyakorlat (felülések) 4 perc alatt Helyből távolugrás vagy súlypontemelkedés Mellső 

fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás 4 perc alatt 40 m síkfutás állórajtból. Ugrókötélhajtás 

30 mp alatt medicinlabda hajítás hátra 

Torna 

 Talajtorna: gurulóátfordulás előre, hátra, zsugor fejállás, fellendülés kézállásba segítséggel, 

mérlegállás, tigrisbukfenc, kézen átfordulás oldalt. 

 Gyűrűn – fiúk: függések, lefüggések, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás. 

Szerugrás, ugrószekrényen: felguggolás, homorított leugrás. 

 Gerendán: állások, térdelések, ülések, járások, érintőjárás, hintalépés, lábujjhegyen járás, 

hármaslépés, homorított leugrás. 

 

 Atlétika 

 Futások: 2000 méter síkfutás. 

 Ugrások: távolugrás guggoló technikával. 

 Dobások: kislabda hajítás helyből, megfelelő dobótechnikával, melltől kétkezes medicinlabda 

lökés előre.  

Labdajáték 

 (egy labdajáték választása kötelező) Kosárlabdázás, kézilabdázás, labdarúgás: egy 

akadálypályán kell a labdajátéknak megfelelően, a szabályok betartásával végighaladni, 

elindulás, labdavezetés, megállás, passzolás. Kosárlabdában megállás, sarkazás. Röplabda: 

kosárérintés és alkarérintés váltakozva, és alsó egyenes nyitás 

7. évfolyam 

NETFIT felmérés fittségi tesztjeinek teljesítése 

 Motoros képességek felmérése 

 Hasizom gyakorlat (felülések) 4 perc alatt Helyből távolugrás vagy súlypontemelkedés Mellső 

fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás 4 perc alatt Ugrókötélhajtás 30 mp alatt medicinlabda 

hajítás hátra 400 m síkfutás függés hajlított karral 



 Torna 

 Talajtorna: gurulóátfordulás előre, hátra, fellendülés kézállásba, fejállás különböző 

lábtartással, mérlegállás, tigrisbukfenc, kézen átfordulás oldalt. 4-5 elemből álló talajgyakorlat 

bemutatása az elemek összekapcsolásával 

 Gyűrűn – fiúk: függés, lefüggés, alaplendület, hátsó függés, lendületvétel, homorított leugrás.  

Szerugrás, ugrószekrényen: átguggolás 4 részes fiúknak hosszába lányoknak keresztbe tett 

szekrényen keresztül, valamint hosszába állított szekrényen gurulóátfordulás.  

Gerendán – lányok: állások, térdelések, ülések, járások, érintőjárás, hintalépés, lábujjhegyen 

járás, hármaslépés, fordulatok, lábtartás cserék, homorított leugrás.  

Atlétika 

 Futások: 40 m síkfutás, 2000 méter síkfutás.  

Ugrások: magasugrás átlépőtechnikával  

Dobások: súlylökés helyből  

Labdajáték (egy labdajáték választása kötelező)     

 Kosárlabdázás, kézilabdázás, 

 Labdarúgás: egy akadálypályán kell a labdajátéknak megfelelően, a szabályok betartásával 

végig haladni, elindulás, labdavezetés, megállás, passzolás. 

 Kosárlabdában fektetett dobás, büntető dobás. Kézilabdában kapura lövések talajról, 

felugrásból, védekező mozdulat. Labdarúgásból cselezések társsal szemben. 

 Röplabda: kosárérintés előre, hátra és párban, nyitásfogadás alkarral. 

 8. évfolyam 

NETFIT felmérés fittségi tesztjeinek teljesítése 

 Motoros képességek felmérése 

 Hasizom gyakorlat (felülések) 4 perc alatt Helyből távolugrás vagy súlypontemelkedés Mellső 

fekvőtámaszban karhajlítás- és nyújtás 4 perc alatt Ugrókötélhajtás 30 mp alatt medicinlabda 

hajítás hátra 400 m síkfutás függés hajlított karral 

 Torna 

 Talajtorna: gurulóátfordulás előre, hátra, fellendülés kézállásba, fejállás különböző 

lábtartással, mérlegállás, tigrisbukfenc, kézen átfordulás oldalt. 6-7 elemből álló talajgyakorlat 

bemutatása az elemek összekapcsolásával. 

 Gyűrűn – fiúk: függés, lefüggés, alaplendület, hátsó függés, lendületvétel, homorított leugrás. 

 Szerugrás, ugrószekrényen: átguggolás 4 részes fiúknak hosszába lányoknak keresztbe tett 

szekrényen keresztül, valamint hosszába állított szekrényen gurulóátfordulás. 



 Gerendán – lányok: állások, térdelések, ülések, járások, érintőjárás, hintalépés, lábujjhegyen 

járás, szökkenő hármas lépés, fordulatok, lábtartás cserék, homorított leugrás.  

Atlétika  

Futások: 40 m síkfutás, 2000 méter síkfutás.  

Ugrások: magasugrás átlépő technikával Dobások: súlylökés oldalfelállásból 

Labdajáték (egy labdajáték választása kötelező) 

 Kosárlabdázás, kézilabdázás, labdarúgás: egy akadálypályán kell a labdajátéknak megfelelően, 

a szabályok betartásával végighaladni, elindulás, labdavezetés, megállás, passzolás. 

Kosárlabdában fektetett dobás, büntető dobás, kapott labdával megállás, sarkazás. 

Kézilabdában átlövés felugrással, védekező mozdulat. Labdarúgásból cselezések társsal 

szemben. Röplabda: kosárérintés előre, hátra és párban, nyitásfogadás alkarral. 

9. évfolyam  

NETFIT felmérés fittségi tesztjeinek teljesítése 

 Motoros képességek felmérése  

Hasizom gyakorlat (felülések) Helyből távolugrás Mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és 

nyújtás, folyamatosan 2000 méter futás. Ugrókötélhajtás 30 mp alatt 10x5 méteres ingafutás  

Torna  

Talajtorna 

 Tartásos gyakorlatelemek bemutatása: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás. Mozgásos 

gyakorlatelemek bemutatása: gurulóátfordulások, tarkóbillenés, cigánykerék és ezeknek az 

elemeknek felhasználásával összefüggő gyakorlat bemutatása. 

 Gyűrűn – fiúk Függések, lefüggések, lendületvétel, alaplendület, homorított leugrás.  

Szerugrás 

Ugrószekrényen felguggolások – homorított ugrások, guggoló átugrások. 

 Gerendán 

 Állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, 

fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, 

lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.  

Atlétika  

Futások 60 méter futás térdelőrajttal. 

 Ugrások (egy választása kötelező) Távolugrás guggolótechnikával Magasugrás 

lépőtechnikával Dobások Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy 

medicinlabdával.  

Labdajáték (egy labdajáték választása kötelező)  



Kosárlabdázás Szlalom labdavezetés tíz méter hosszan, fektetett dobások bemutatása. 

 Kézilabdázás Alapmozgások labdával, labda nélkül. kapura lövések felugrásból. 

 Labdarúgás Átadások helyben és mozgás közben, szlalom labdavezetés. Kapura rúgások. 

 Röplabda Alsó, nyitás és nyitás fogadása. Párokban kosárérintés a háló felett.  

10. évfolyam  

NETFIT felmérés fittségi tesztjeinek teljesítése 

Motoros képességek felmérése  

Hasizom gyakorlat (felülések) Helyből távolugrás Mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és 

nyújtás, folyamatosan 2000 méter  futás. Ugrókötélhajtás 30 mp alatt 10x5 méteres ingafutás  

Torna  

Talajtorna 

 Tartásos gyakorlatelemek bemutatása: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás. Mozgásos 

gyakorlatelemek bemutatása: gurulóátfordulások különböző irányokba, tarkóbillenés, 

cigánykerék, vetődések, és ezeknek az elemeknek felhasználásával összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

 Gyűrűn – fiúk Függések, lefüggések, lendületvétel , alaplendület, hajlított támasz, homorított 

leugrás. 

 Szerugrás, ugrószekrényen Felguggolások – homorított ugrások, guggoló átugrások, 

terpeszátugrások. 

 Gerendán állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, 

fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, 

lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.  

Atlétika  

Futások 60 méter futás térdelőrajttal. 

 Ugrások (egy választása kötelező) Távolugrás guggolótechnikával Magasugrás 

lépőtechnikával Dobások Szabályos lökés végrehajtása oldal felállásból súlygolyóval vagy 

medicinlabdával.  

Labdajáték (egy labdajáték választása kötelező)  

Kosárlabdázás Szlalom labdavezetés tíz méter hosszan, fektetett dobások és büntető dobások 

bemutatása.  

Kézilabdázás  

Alapmozgások labdával, labda nélkül. Kapott labdával kapura lövések felugrásból. Indulócsel, 

átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra.  



 Labdarúgás Labda emelgetések (dekázások). Indulócselek. Átadások helyben és mozgás 

közben, szlalom labdavezetés. Változatos kapura lövések. Fejelések különböző fajtái dobott 

vagy rúgott labdával.  

 Röplabda Alsó, nyitás és nyitás fogadása. Párokban kosárérintés a háló felett. Alkarérintések. 

Leütések.  

 11. évfolyam  

NETFIT felmérés fittségi tesztjeinek teljesítése 

Motoros képességek felmérése  

Hasizom gyakorlat (felülések) Helyből távolugrás Mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és 

nyújtás, folyamatosan 2000 méter futás. Ugrókötélhajtás 30 mp alatt 10x5 méteres ingafutás  

Torna  

Talajtorna 

 Tartásos gyakorlatelemek bemutatása: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás. Mozgásos 

gyakorlatelemek bemutatása: gurulóátfordulások, tarkóbillenés, fejenátfordulás, cigánykerék 

és ezeknek az elemeknek felhasználásával összefüggő gyakorlat bemutatása. 

 Gyűrűn – fiúk függések, lefüggések, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás, 

leterpesztés hátra. 

 Szerugrás, ugrószekrényen Guggoló átugrás, terpeszátugrás. 

 Gerendán állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, 

fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, 

lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.  

Atlétika  

Futások 60 méter futás térdelőrajttal. 

 Ugrások (egy választása kötelező)  

Távolugrás választott technikával Magasugrás választott technikával 

 Dobások Szabályos lökés végrehajtása becsúszó technikával súlygolyóval vagy 

medicinlabdával.  

Labdajáték (egy labdajáték választása kötelező)  

Kosárlabdázás Szlalom labdavezetés tíz méter hosszan, fektetett dobások, büntető dobások 

bemutatása. Szabályos védő kar-és lábmunka 

. Kézilabdázás Alapmozgások labdával, labda nélkül. Kapott labdával kapura lövések 

felugrásból. Indulócsel, átadócsel, lövőcsel, cselkapcsolatok alkalmazása mindkét oldalra.  

Labdarúgás Indulócselek. Átadások helyben és mozgás közben, szlalom labdavezetés. 

Változatos kapura lövések, ívelések, különböző rúgásfajták alkalmazása. Fejelések különböző 

fajtái. 



 Röplabda Felső egyenes nyitás. Alkarérintések, kosárérintések. Leütések. A feladás 

technikájának biztonságos alkalmazása alkar és kosárérintéssel egyaránt.   

 12. évfolyam  

NETFIT felmérés fittségi tesztjeinek teljesítése  

Motoros képességek felmérése  

Hasizom gyakorlat (felülések) Helyből távolugrás Mellső fekvőtámaszban karhajlítás- és 

nyújtás, folyamatosan 2000 méter  futás. Ugrókötélhajtás 30 mp alatt 10x5 méteres ingafutás  

Torna  

Talajtorna Tartásos gyakorlatelemek bemutatása: tarkóállás, fejállás, kézállás, mérlegállás. 

Mozgásos gyakorlatelemek bemutatása: gurulóátfordulások, tarkóbillenés, kézenátfordulás, 

vetődések cigánykerék és ezeknek az elemeknek felhasználásával összefüggő gyakorlat 

bemutatása. 

 Gyűrűn – fiúk függések, lefüggések, alaplendület, lendületvétel, homorított leugrás, 

leterpesztés hátra.  

Szerugrás, ugrószekrényen Guggoló átugrás, terpeszátugrás. 

 Gerendán állások, térdelések, ülések, fekvések, térdelőtámaszok, mérlegek, guggolótámaszok, 

fekvőtámaszok, támaszban átlendítés, fordulatok állásban, guggolásban. Szökdelések, 

lábtartáscserék, felugrás egy láb át- és belendítéssel, homorított leugrás, terpesz csukaugrás.  

Atlétika  

Futások 60 méter futás térdelőrajttal. 

 Ugrások (egy választása kötelező)  

Távolugrás választott technikával. Magasugrás flop technikával 

 Dobások, szabályos lökés végrehajtása becsúszó  technikával súlygolyóval vagy 

medicinlabdával.  

Labdajáték (egy labdajáték választása kötelező)  

Kosárlabdázás Lepattanó labda megszerzése, ebből indulás, átadás vagy kosárra dobás. 

Fektetett dobások és tempó  dobások.  

Kézilabdázás Gyors indítások labdával. Szélsők, átlövők, beállók kapura lövéseinek 

bemutatása. Kapott labdával kapura lövések felugrásból.  

 Labdarúgás Labda  emelgetések (dekázások). Rúgások különböző távolságból. Átadások 

mozgás közben, szlalom labdavezetés. Kapura rúgások.  

Röplabda Alkarérintések, kosárérintések. Nyitás-fogadások gyakorlása változó irányú és erejű 

labdákkal, technikai kombinációkkal. Eredményes sáncolás.  

  

  



Fakultác ió  

Informatika 

Középszintű fakultáció: Szövegszerkesztés, bemutatókészítés, weblapszerkesztés, 

táblázatkezelés, adatbázis-kezelés középszintű érettségi feladatsorból. 

 

Emelt szintű fakultáció: Programozás C# nyelv használatával (adattípusok, algoritmusleíró 

eszközök, programstruktúrák, egyszerű és összetett programozási feladatok) emelt szintű 

érettségi feladatsorból. 

 

Matematika ( a középszintű követelményeken felül):  

11. Évfolyam: 

Exponenciális, logaritmusos feladatok:  áttérés más alapú logaritmusra, összetett feladatok. 
Trigonometria:  trigonometrikus egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek.  Addíciós tételek és 
alkalmazásaik. Koordinátageometria:  A parabola jellemzői és egyenletei. Függvények:  Összetett és 
inverz függvények ábrázolása, jellemzése. Sorozatok:  korlátosság, konvergencia, végtelen sorozatok 
és sorok határértéke. Függvények:  folytonosság fogalma, egy pont-beli és végtelenben vett 
határértékük, szakadási pontok. Összetett és inverz függvények ábrázolása, jellemzése. Deriválás és 
második derivált fogalma, szabályok, eljárások, szélsőérték feladatok, inflexiós pont. 

12. évfolyam: 

Határozatlan integrál, Riemann-integrál, használata terület- és térfogatszámításra. 
Térgeometria:  egymásba írt testek, egymást érintő gömbök. Gráfok:  Fagráf, erdő, séta, kör, út, 
Hamilton-kör. Kombinatorika és valószínűségszámítás:  Ismétléses kombinációk, valószínűségi 
változók, valószínűségi eloszlás, néhány fontos diszkrét eloszlás, várható érték, nagy számok Csebisev-
törvénye, feltételes valószínűség 

Földrajz 

 

Témakör Követelmények 

1. Térképi ismeretek 

  A földrajzi környezet ábrázolásának lehetőségei, módjai. 

A különböző tartalmú és fajtájú térképeken közölt információk 

leolvasása, 

az egyszerű összefüggések feltárása és alkalmazása. 

Helymeghatározás a térképen, távolságmérés és -számítás. 

Az űrtérképezés gyakorlati jelentősége. 

Földrajzi és környezeti elemek azonosítása űrfelvételeken. 

2. Kozmikus környezetünk 

  A Naprendszer felépítése és annak földi következményei. A Nap. 

A Föld mozgásai és azok következményei. 



A helyi és a zónaidő számításával kapcsolatos gyakorlati feladatok 

megoldása. 

Az űrkutatás eredményeinek gyakorlati vonatkozásai. 

3. A geoszférák földrajza 

A kőzetburok Tájékozódás a földtörténeti időegységekben, főbb eseményeikben. 

Égitestünk gömbhéjas szerkezete. 

A kőzetlemezek és mozgásuk következményei. 

A Föld nagyszerkezeti egységei. 

A belső és külső erők felszínformáló szerepe, a felszínformák. 

A leggyakoribb ásványok és kőzetek felismerése, gazdasági 

hasznosíthatóságuk. 

A levegőburok A légkör szerkezete, anyagi felépítése. 

A légkörben lezajló folyamatok és törvényszerűségeik, az éghajlati 

elemek közötti kölcsönhatások. 

Az időjárási elemek szerepe a felszínformálódásban. 

Az időjárási elemekkel kapcsolatos számítási feladatok megoldása. 

Az időjárás-jelentések értelmezése, a változások okainak magyarázata. 

A légkör szennyeződésének okai és a szennyezettség következményei. 

A vízburok A vízburok tagolódása és a víz körforgása. 

Az óceánok és a tengerek földrajzi jellemzői, gazdasági jelentőségük. 

A felszíni és felszín alatti víztípusok, hasznosíthatóságuk lehetőségei. 

A vízgazdálkodás főbb tevékenységei. 

A vízellátás és a vízszennyezés helyi, ill. az egész bolygóra kiható 

problémái, megoldási lehetőségek. 

A víz és a jég felszínformáló tevékenysége. 

A talaj A talaj természeti és gazdasági jelentősége, a talajpusztulás és 

következményei. 

4. A földrajzi övezetesség 

  A szoláris és a valós éghajlati övezetek. 

A földrajzi övezetek, övek, területek/vidék elhelyezkedése, hasonló és 

eltérő vonásai, a gazdálkodás jellemzői, a környezeti problémák. 

A függőleges és a vízszintes övezetesség kapcsolata. 

5. Népesség- és településföldrajz 

  A Föld népességnövekedésének időbeli alakulása, okai, környezeti 

következményei. 

A népesség szerkezete. 

A népesség térbeli eloszlását meghatározó legfontosabb tényezők, a 

területi megoszlás különbségei. 

Az urbanizáció és a népességmozgások vonásai és következményei. 

Az egyes településtípusok jellemzői, kialakulásuk okai. 

6. A világ változó társadalmi-gazdasági képe 



A világgazdaság A világgazdaság ágazati felépítése. 

A gazdasági fejlettség mérésére alkalmas legfontosabb mutatók. 

A fejlettség területei különbségei. 

A piacgazdaság működésének elve. 

A jelentősebb nemzetközi gazdasági és pénzügyi tevékenységek és 

szervezetek. 

A nemzetközi munkamegosztás és a világkereskedelem főbb irányai, 

résztvevői. A globalizáció. 

Az integráció legfontosabb lépései az Európai Unió példáján. 

A gazdasági 

ágazatok 

A legfontosabb gazdasági ágazatok telepítő tényezői, azok változása. 

A gazdasági szerkezetváltás folyamata. 

A mezőgazdaság termelés jellemzői. 

Az energiagazdaság és az ipar jelentősége, átalakulási tendenciái. 

Az infrastruktúra szerepe és kapcsolata az életminőséggel. 

7. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók, országcsoportok és országok 

  Földünk országainak csoportosítása társadalmi-gazdasági jellemzőik 

szerint. 

A világgazdasági központok és a peremterületek, eltérő és változó 

szerepük a világgazdaságban. 

A különböző egyedi szerepköröket betöltő országcsoportok és országok 

földrajzi jellemzői. 

8. Magyarország földrajza 

 Magyarország földrajzi helyzete. 

Hazánk természeti adottságai és erőforrásai, a medence-jelleg 

érvényesülése. 

Népességföldrajzi folyamatok és azok következményei. A népesség 

nemzetiségi összetételének változásai és következményei a Kárpát-

medencében. 

Magyarország gazdaságának jellemző vonásai. A gazdaság fő ágai, 

ágazatai, 

területi és szerkezeti átrendeződése, annak okai és társadalmi-gazdasági 

következményei. 

Nemzetközi gazdasági kapcsolataink. Hazánk idegenforgalma. 

A hazai tájak és régiók eltérő természetföldrajzi és társadalmi-gazdasági 

képének bemutatása. 

Hazánk környezeti állapota, legfőbb természeti, kulturális és környezeti 

értékei, gazdasági eredményei. 

A lakóhely és a régió természeti, társadalmi-gazdasági jellemzői. 

9. Európa regionális földrajza 

  Európa természeti és társadalmi-gazdasági képe. 

Az egyes kontinensrészek és a tipikus tájak földrajzi jellemzői. 



Az európai országok szerepe a kontinens, illetve a világ gazdaságában. 

Társadalmi-gazdasági adottságaik közös és eltérő vonásai, jellemzői. 

Az Európai Unió kialakulásának társadalmi-gazdasági alapjai, 

működésének jellemző földrajzi vonásai. Egyes területeinek és 

országainak hasonlóságai és különbségei. 

A környezeti problémák területi jellemzői, a megoldásukra tett törekvések 

Európában. 

10. Az Európán kívüli földrészek földrajza 

  Az egyes kontinensek általános természetföldrajzi és társadalmi-

gazdasági jellemzői, tipikus tájaik. 

Az eltérő társadalmi-gazdasági fejlettségű területek, a világgazdaságban 

kiemelkedő jelentőségű országcsoportok és országok. 

Példák a társadalom természeti környezetbe való beavatkozására az egyes 

föld- 

részeken. 

11. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai 

  A legfőbb globális problémák és azok kialakulásának természeti, 

társadalmi-gazdasági okai. 

Példák a globális környezeti gondok megoldási lehetőségeire. 

 

A földrajz érettségi vizsgához szükséges a topográfiai névanyag elsajátítása! 
 

Történelem 

 

Az osztályozó vizsgán cél annak a mérése, hogy a jelölt hogyan mennyire van birtokában az 

ismeretszerzési és feldolgozási képességeknek, a szóbeli és írásbeli kifejezőképességeknek, 

hogyan tud tájékozódni térben és időben. Ezen képességeket az adott évfolyam tananyagának 

ismertén keresztül mérjük és értékeljük.  

 

11. évfolyam  
 

Őskor és ókori Kelet. Ókori Görögország. Ókori Róma. Európa a középkorban. A magyar nép 

története az államalapításig.  

 

A Magyar Királyság az Árpádok alatt. Magyarország az Anjouktól Hunyadi Mátyás haláláig. 

Kora újkor (1490 – 1721). Magyarország a Jagellóktól a Rákóczi szabadságharcig.  

 

12. évfolyam  
 

A Felvilágosodás kora (1721-1789). Magyarország a Habsburg Birodalomban (1711-1790). A 

polgári átalakulás kora (1789-1848). Polgári átalakulás kezdetei Magyarországon. (1790-

1847). Forradalom és szabadságharc Magyarországon (1848-49). Nemzetállamok és 

nagyhatalmi politika (1849-1914). Magyarország 1849-1914. A dualizmus kora (1867).  

 



Az I. világháborútól a gazdasági válságig (1914-1933). Magyarország 1914-1931-ig. Trianon 

(1920).  

A világ a II. világháború végéig (1933-1945). Magyarország 1931- 1945-ig. A világ és 

Magyarország 1945 után. Jogi alapismeretek. Állampolgári ismeretek. Gazdasági ismeretek. 

Kémia 

11. évfolyam 

Általános kémia: atomok felépítése, atomok és ionok, molekulák képződése, összetett ionok, 
anyagmennyiség, anyagi halmazok, oldatok, kémiai reakciók, termokémia, reakciókinetika, 
kémiai egyensúly, elektrokémia   

Szervetlen kémia: hidrogén-, nemesgázok-, halogének- és vegyületeik, az oxigén-, 
nitrogéncsoport elemei és vegyületei, a szén, szilicium és vegyületeik, fémek általános 
jellemzése, vegyületei, előállításuk.   

Kapcsolódó esettanulmányok, közép-, és emelt szintű számítási feladatok.  

12. évfolyam 

Szerves kémia:  

Szénhidrogének: Alkánok, alkének, diének, poliének, alkinek, halogénezett szénhidrogének,  

Oxigén-tartalmú szerves vegyületek: alkoholok, fenolok, éterek, aldehidek, ketonok, 
karbonsavak, észterek.  

Nitrogén-tartalmú szerves vegyületek: aminok, amidok, heterociklusos vegyületek. 
Szénhidrátok, aminosavak, fehérjék.  

Kapcsolódó esettanulmányok, közép-, és emeltszintű számítási feladatok. 

Biológia 

11. évfolyam:  

Vírusok, prokarióták, alacsonyabbrendű eukarióták. 

Az állatok teste és életműködései, a legfontosabb állattörzsek képviselőinek sajátosságai. 

Az állatok viselkedése. A növények teste és életműködése. A gombák. 

A sejtek felépítése és anyagcseréje. Az örökítőanyag fejezete. 

TK.: Gál Béla: Biológia 10-11.(Mozaik) 

12. évfolyam 

Írásbeli:      Biológia feladatgyűjtemény 11-12. - Gál Béla, Gál Viktória 

Szóbeli:      A kiválasztás 

        A szabályozás 

        Szaporodás és egyedfejlődés 

        Populáció 

https://www.regikonyvek.hu/kiadas/biologia-feladatgyujtemeny-11-12-2013-mozaik-kiado


        Életközösségek 

        Biomok 

        Bioszféra 

        Ökoszisztéma 

        Molekuláris genetika 

        Egyed szintű genetika 

        Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

        A bioszféra evolúciója 


