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Angol  nyelv  

9.ny osztály 
 
Ember és társadalom (kezdő és haladó csoport) 
Személyes élmények, tapasztalatok (kezdő csoport) 
Utazás, turizmus (kezdő és haladó csoport) 
Tudomány és technika (kezdő és haladó csoport) 
Életmód (kezdő és haladó csoport) 
Szabadidő, művelődés, szórakozás (kezdő és haladó csoport) 
Munka világa (kezdő és haladó csoport) 
Kultúrák (kezdő csoport) 
A bennünket körülvevő világ (kezdő és haladó csoport) 
Hősök, hőstettek (kezdő és haladó csoport) 
Munka és szabadidő (kezdő és haladó csoport) 
Földünk, környezetünk (kezdő és haladó csoport) 
Furcsa események, történések (kezdő és haladó csoport) 
Utazás, nyaralás (kezdő és haladó csoport) 
Tudomány és technika (kezdő és haladó csoport) 
Emberek, személyiségtípusok (kezdő és haladó csoport) 
Természet, környezetünk (haladó csoport) 
Modern élet (haladó csoport) 

Követelmények 

A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs eszközök: Megszólítás, Köszönés, Köszönet és 
arra reagálás, Bemutatkozás, bemutatás; Elköszönés; Telefonon más személy kérése; Telefonálásnál 
elköszönés; Üdvözletküldés; Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás; Engedélykérés és reagálás; 
Bocsánatkérés és arra reagálás 

Érzelmek és lelkiállapotok kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök: Öröm, sajnálkozás, bánat; 
Elégedettség, elégedetlenség, bosszúság; Csodálkozás; Remény; Aggódás, félelem 

Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs eszközök: Véleménykérés, és 
arra reagálás; Valaki igazának az elismerése és el nem ismerése; Egyetértés, egyet nem értés; 
Érdeklődés, érdektelenség; Akarat, kívánság; Tetszés, nem tetszés; Dicséret, kritika; Képesség; 
Kötelezettség; Szükségesség; Lehetőség; Ígéret; Szándék, kívánság; Dicséret, kritika; Ítélet, kritika; 
Szándék, terv. 

Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs eszközök: Dolgok, személyek megnevezése, leírása; 
Információ kérés, adás; Tudás, nemtudás; Események leírása; Bizonyosság, bizonytalanság 

A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs eszközök: Kérés és arra reagálás; Javaslat és arra 
reagálás; Segítségkérés és arra való reagálás; Segítség felajánlása; Meghívás és arra reagálás; Kínálás 
és arra reagálás; Tanács és arra reagálás 

Interakcióban jellemző kommunikációs eszközök: Megértés biztosítása; Párbeszéd strukturálása. 

Kulcsfogalmak / fogalmak 

Cselekvés, történés, létezés kifejezése: Jelenidejűség; Múltidejűség; Jövőidejűség. 
Birtoklás kifejezése 
Térbeli viszonyok: Irányok, helymeghatározás. 
Időbeli viszonyok: Gyakoriság; Időpont; Időtartam 
Mennyiségi viszonyok 



Minőségi viszonyok: Hasonlítás 
Modalitás: Képesség; Engedélykérés; Tanácsadás; Kötelezettség; Tiltás; Lehetőség; Dedukció, 
következtetés. 
Logikai viszonyok: Feltételesség; ok, okozat; cél. 
Szövegösszetartó eszközök 
Függő beszéd 
Műveltetés 
Utókérdés 
Felkiáltó mondat 

A fejlesztés elvárt eredményei az évfolyam végén 

Hallott szöveg értése: 
Az ismert nyelvi elemekre támaszkodó, szükség szerint nonverbális elemekkel támogatott célnyelvi 
óravezetés folyamatos követése (pl. osztálytermi rutincselekvések, a közös munka megszervezése, 
eszközhasználat) és a tanári utasítások megértése. 
Ismert témákhoz kapcsolódó rövid kérések és kijelentések megértése. 
Az életkornak megfelelő, ismert témakörökhöz kapcsolódó, rövid, egyszerű autentikus szövegek 
bemutatásának aktív követése; a tanult nyelvi elemek felismerése; következtetés levonása a 
szövegfajtára, a témára és a lehetséges tartalomra vonatkozóan;  
a szöveg lényegének, néhány konkrét információnak a kiszűrése megértést segítő, változatos 
feladatok segítségével.  
Ismert témakörökben elhangzó rövid, egyszerű szövegekben a beszélők gondolatmenetének 
követése a tanult nyelvi eszközökre támaszkodva, a beszédhelyzetet figyelembe vételével. 
Különböző beszélők egyre nagyobb biztonsággal való megértése, amennyiben azok a célnyelvi 
normának megfelelő vagy ahhoz közelítő kiejtéssel, a tanuló nyelvi szintjéhez igazított tempóban, 
szükség esetén szüneteket tartva és a lényegi információkat megismételve beszélnek.  
Szóbeli interakció: 
Tudatosan megválasztott nonverbális elemekkel támogatott mondanivaló kifejezése, egyre bővülő 
szókinccsel, begyakorolt beszédfordulatokkal, egyszerű nyelvi eszközökkel.  
Egyszerű, tényszerű információk megszerzése és továbbadása. 
Vélemény, gondolat, érzés kifejezése, illetve ezekre való rákérdezés egyszerű nyelvi eszközökkel. 
Ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez vagy osztálytermi szituációkhoz kapcsolódó, egyszerű 
nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdések feltevése, kérések, felszólítások megfogalmazása, illetve 
az azokra történő válaszadás. 
Részvétel ismert témákhoz, mindennapi helyzetekhez kapcsolódó rövid párbeszédben, 
beszélgetésben.  
A célnyelv tudatos használata a tanórai tevékenységek során, spontán kommunikálás strukturált, 
előre látható szituációkban (pl. pár- vagy csoportmunka során társakkal).  
Lehetőség esetén kapcsolatfelvétel, rövid társalgásban való részvétel, spontán kommunikálás 
célnyelvi beszélőkkel.  
Beszélgetés során meg nem értés esetén ismétlés, magyarázat kérése, visszakérdezés alkalmazása, 
illetve szükség esetén a saját mondanivaló átfogalmazása, egyszerűsítése, pontosítása a 
kommunikáció fenntartása érdekében. 
Néhány egyszerű, a beszélgetés strukturálása szempontjából fontos elem megismerése és 
alkalmazása (pl. a kommunikáció fenntartása, követése, lezárása). 
Észlelt (hallott/látott) jelenségekre (pl. váratlan osztálytermi történésekre, helyzetekre) való reagálás 
egyszerű nyelvi eszközökkel. 
Összefüggő beszéd: 
Egyre bővülő szókinccsel, egyszerű nyelvi elemekkel megfogalmazott szöveg elmondása ismert 
témákról, felkészülés után. 



Történet elmesélése, élménybeszámoló, előre megírt szerep eljátszása egyszerű nyelvtani 
szerkezetekkel, mondatfajtákkal. 
Minta alapján összefüggő szöveg alkotása; szavak, szócsoportok, cselekvéssorok összekapcsolása 
egyszerű kötőszavakkal (pl. és, de, azután), illetve magyarázatok, indoklások, ok-okozati kapcsolatok 
kifejezése kötőszavakkal (pl. mert, ezért, tehát). 
A mondanivaló jelentésének pontosítása, tisztázása a testbeszéd tudatos alkalmazásával. 
Csoportos előadás vagy prezentáció jegyzetek alapján. 
Önálló vagy csoportban létrehozott alkotás rövid bemutatása és értékelése (pl. közös plakát 
készítése, kiállítása, szóbeli bemutatása és értékelése). 
Tanári példa vagy autentikus hangzóanyag meghallgatás utáni elismétlése, a célnyelvi normához 
közelítő kiejtés gyakorlása. 
Olvasott szöveg értése: 
Rövid, egyszerű nyelvi eszközökkel, bővülő szókinccsel megfogalmazott szövegek megértése (pl. 
leírás, történet, párbeszéd a tanulóhoz közel álló témákról). 
Lényeges információk megtalálása egyszerű szövegekben (pl. hirdetésben, prospektusban, étlapon és 
menetrendben, rövid újságcikkben, programfüzetben). 
Egyszerű üzenetek, levelek, elektronikus üzenetek, SMS-ek, bejegyzések megértése.  
Egyszerű használati utasítások, instrukciók megértése, követése. 
Információszerzés hagyományos és elektronikus forrásokból. 
Egyszerű, rövid történetek, mesék, versek és egyszerűsített célnyelvi irodalmi művek olvasása. 
Íráskészség: 
Szavak és rövid szövegek másolása és diktálás utáni leírása. 
Egyszerű szerkezetű, összefüggő mondatok írása a tanuló közvetlen környezetével kapcsolatos 
témákról, különböző szövegtípusok létrehozása (pl. leírás, élménybeszámoló, párbeszéd). 
Egyszerű szövegek írása kommunikációs céllal (pl. levél, üzenet, blogbejegyzés, fórumbejegyzés). 
Egyszerű írásos minták követése, kreatív átdolgozása, aktuális, konkrét és személyes tartalmakkal 
való megtöltése (pl. egyszerű, személyes témákról minta alapján vers, dalszöveg, rap írása). 
Gondolatok összekapcsolása egyszerű kötőszavakkal (pl. és, vagy, mert, de, ezért, azután). 
Gyakori írásbeli műfajok legalapvetőbb szerkezeti és stílusjegyeinek követése saját írásmű 
létrehozása során (pl. megszólítás levélben, e-mailben, záró formula). 
A mondanivaló közvetítése vizuális eszközökkel (pl. szövegkiemelés, internetes, vagy SMS-ben 
használt emotikon, rajz, ábra, diasor). 

9 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 
Fitness, sportok 
Modern élet 
Vásárlás 
Boltok, bevásárló központok 
hirdetések, reklámok 
Városi és a vidéki élet 

A fejlesztés elvárt eredményei az évfolyam végén 

Hallott szöveg értése 
A tanuló legyen képes: 
 ismerős témákról szóló rádiós és televíziós műsorokat főbb vonalakban megérteni 
 mindennapi helyzetekben zajló párbeszédeket megérteni, a főbb információkat kiszűrni 
 beszélők gondolatmenetét, érvelését, véleményét követni 
 telefonbeszélgetéseket megérteni 
 beszélgetések konkrét információit megérteni képek segítségével 
 leírásokat megérteni 
 egyszerű nyelvezetű filmeket megérteni 
 ismerős témájú előadást megérteni 
 szövegértési stratégiákat alkalmazni: ismeretlen szavakat kikövetkeztetni 

Szóbeli interakció 
A tanuló legyen képes: 
 felkészülés nélkül aktívan részt venni a társalgásban 
 információt cserélni 
 gondolatokat cserélni a beszélőpartnerrel 
 megvitatni ismerős témákat 
 ismerni a leggyakoribb kommunikációs forgatókönyveket 
 lehetőségek közül mérlegelni (előnyök, hátrányok) és dönteni 
 összehasonlítani fényképeket 
 problémákat közösen megoldani 
 önállóan boldogulni a mindennapos szituációkban 



 gondolatát, véleményét világosan kifejteni, példákkal alátámasztani 
 udvariassági szokásokat ismerni és alkalmazni 

Összefüggő beszéd 
A tanuló legyen képes: 
 megnyilatkozni az érdeklődésnek megfelelő témákról 
 gondolatait mélyebben, strukturáltabban, árnyaltabban kifejteni 
 egy gondolat vagy téma lényegét kifejteni 
 egy gondolat vagy téma mellet vagy ellen érvelni 
 részletes élménybeszámolót tartani 
 történetet elbeszélni 
 előadást, prezentációt készíteni ismerős témákban 
 kompenzációs stratégiákat alkalmazni 
 könyv, film cselekvéseinek összefoglalása, tartalom elmondása 
 szókincshiányosságát körülírással pótolni 
 közlendőjét megfelelően bevezetni, kifejteni és lezárni 
 önmagát ellenőrizni és korrigálni 

Olvasott szöveg értése 
A tanuló legyen képes: 
 autentikus, hétköznapi nyelven íródott szövegekben a fontos és részinformációkat megérteni 
 újságcikkekben a főbb gondolatmenetet megérteni 
 hosszabb tájékoztató jellegű szövegeket (szórólapok, reklámok) megérteni 
 az egyszerű szövegfajták felépítését felismerni és alkalmazni 
 baráti és hivatalos leveleket megérteni 
 a feladatelvégzéshez szükséges információkat kigyűjteni 
 olvasási stratégiákat tudatosan használni 

Íráskészség 
A tanuló legyen képes: 
 baráti levelet, e-mailt írni megadott szempontok alapján 
 leíró fogalmazást írni (hely) 
 történetet írni 
 hivatalos levelet írni: pályázati levél 
 véleményt kifejtő cikket írni (szerkesztőhöz írt levél) 
 esszét írni (problémamegoldás) 
 beszámolót írni (könyv, film) 

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 

A fejlesztés elvárt eredményei az évfolyam végén 

B1+ nyelvi szint 

A tanuló képes megérteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú, köznapi, vagy tanulmányaihoz 
kapcsolódó beszélgetések gondolatmenetét. 
Aktívan részt vesz az ismerős kontextusokban folyó beszélgetésekben, meg tudja indokolni és fenn 
tudja tartani nézeteit. Folyamatos és természetes módon olyan szintű interakciót tud folytatni 
anyanyelvű beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő.  
Világos, részletes leírást ad az érdeklődésével kapcsolatos témák széles köréről. Ki tudja fejteni egy 
aktuális témával kapcsolatos álláspontját, és el tudja mondani a különböző alternatívák előnyeit és 
hátrányait. 
Elolvas a jelenkor problémáival kapcsolatos cikkeket és beszámolókat, amelyeknek szerzői egy adott 
álláspontot vagy hozzáállást képviselnek. Megérti a kortárs irodalmi prózai szövegeket. 
Több műfajban is képes világos, részletes szöveget alkotni különböző témák széles körében, és ki tudja 
fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből 
adódó előnyöket és hátrányokat. 
Nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga emelt szintjének és követelményeinek. 

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 

B2 nyelvi szint. 



A tanuló megért igényesebb és hosszabb beszédeket a különböző típusú szövegek széles körében akkor 
is, ha nem világosan tagoltak, és az összefüggésekre csak utalnak, de azokat nem fejtik ki. A rejtett 
jelentéstartalmakat is érzékeli. 
A tanuló folyékonyan és természetes módon fejezi ki magát, anélkül hogy feltűnően gyakran 
keresgélné a szavakat. Társasági és szakmai célokra rugalmasan és hatékonyan használja a nyelvet. 
Pontosan megfogalmazza gondolatait és véleményét, és azokat más beszélők gondolataihoz kapcsolja. 
Összetett témákat világosan és részletesen mutat be úgy, hogy az egyes alpontokat összekapcsolja, a 
szempontokat kifejti és a végén mondandóját megfelelő befejezéssel lekerekíti. 
A tanuló megért hosszú, összetett, tényszerű és irodalmi szövegeket, és észleli a stílusbeli 
különbségeket. Megérti a szakcikkeket és a hosszabb műszaki leírásokat akkor is, ha nem kapcsolódnak 
az érdeklődési köréhez. 
A tanuló több műfajban világos, jól szerkesztett, részletes szöveget alkot, és eközben megbízhatóan 
alkalmazza a szövegszerkesztési mintákat, kötőszavakat és szövegösszekötő elemeket. Összetett 
témákról levelet, esszét vagy beszámolót ír, és a fontos szempontokat kiemeli. Megválasztja az 
olvasónak megfelelő stílust. 
A tanuló nyelvtudása megfelel az érettségi vizsga szintjének és követelményeinek. 

Francia nyelv  

9.ny  

Szóbeli és írásbeli témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye 

Családi élet, tágabb családi kapcsolatok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése 

Baráti kör  

Az iskola  

Tantárgyak 

A munka világa  

Foglalkozások  

Életmód   

Napirend, időbeosztás. 

Ételek 

Szabadidő, művelődés, szórakozás   

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Utazás, turizmus  

A közlekedés eszközei 

Nemzetiségek, országok, nyelvek 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  



Cselekvések –  jelen idő, a 3. 

csoportba tartozó igék ragozása 

jelenben;  közvetlen  jövő 

il pleut, je fais, tu parles,elle lit, je vais partir 

Birtoklás kifejezése: az avoir ige 

ragozása, a de viszonyszóval; 

birtokos névelővel,  

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi 

c’est mon chat 

Térbeli viszonyok:  où? là, à, en, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout 

près, d’où? de l’école 

Időbeli viszonyok: időpont, nap, 

hónap, év, dátum kifejezése, ill. 

egyéb időhatározó szók 

 

A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, 

mardi prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, 

tard, le week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce 

soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, 

dans, à ce moment-là, depuis, en, seulement, 

quelquefois, toujours d’abord, puis, enfin, quand 

Mennyiségi viszonyok – a főnév 

/ melléknév többes száma  

 

Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, les 

enfants 

Minőségi viszonyok: a 

melléknév; egyezetése; a főnév 

neme 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, 

joli, une jolie robe, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, 

sale/propre, timide, gentil / antipathique, modeste / 

agressif, généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, 

ennuyeux / intéressant, interdit, long, court, , chaud / 

froid, cher / bon marché, vite, 

lentement,(très) bien / mal, bon / mauvais, premier 

Esetviszonyok  je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, 

je ne le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás: felszólitó mód 

Módbeli segédigék: pouvoir, 

vouloir 

ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu peux 

Szövegösszetartó eszközök: 

névelők és nemük, részelő 

névelő, birtokos determináns, 

viszonyszók, határozószók 

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, 

ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, 

ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, 

on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où,  

 

9. évfolyam 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye 

Családi élet, tágabb családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 



Ismerkedés, bemutatkozás 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

Ünnepek, családi ünnepek/Öltözködés, divat 

Az iskola  

Saját iskolájának bemutatása 

Tantárgyak, érdeklődési kör 

 A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

 

A munka világa  

Foglalkozások  

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

 

Életmód   

Napirend, időbeosztás 

Az egészséges életmód 

Ételek, kedvenc ételek 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

Szabadidő, művelődés, szórakozás   

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Újságok, folyóiratok 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport. 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet. 

Utazás, turizmus 

A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés. 

Nyaralás itthon, illetve külföldön. 

Turisztikai célpontok. 

Nemzetiségek, országok, nyelvek 

Tudomány és technika  

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Az internet szerepe  

A pénz világa 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank) 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése être / il y 

a közti különbség 

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visszaható 

igék; passé composé / 

imparfait; futur; 

személytelen szerkezetek 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes, il se 

lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il pleuvait 

 



Birtoklás kifejezése az 

avoir ige passé 

composéban /imparfait-

ben, ill. futur-ben 

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je 

n’ai pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un 

oiseau, tu auras un livre,  

Térbeli viszonyok: 

helyhatározózók 

où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / 

à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, 

autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 

quelque part, au bout (de), d’où ? de l’école 

Időbeli viszonyok – 

időhatározók  

 

A quelle heure ? Quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-

end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, 

pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 

depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’abord, puis, 

enfin, ), autrefois  quand, avant, déjà, (pas) encore, ne… plus, 

ne…jamais, toujours, pas toujours, toujours pas  

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, 

kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, environ, à peu 

près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – 

hasonlítás: közép-, ill. 

felsőfok; 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, 

rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, 

Marie est plus belle que son amie, Jean est moins gentil que 

Paul; ; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand; il est 

rapide comme l’éclair  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne 

le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás devoir, falloir ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le 

faire; n’ayant plus de travail, il rentre; il écoute de la musique 

en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök 

mutató névmások; 

határozatlan névmások   

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, 

mais, donc, alors, non plus, quand même, car, tout-e; comme, 

pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré 

que, bien que quelque chose / quelqu’un; ne…rien; 

ne….personne 

 



10. évfolyam 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

Személyes tervek 

Családi élet, családi kapcsolatok. családfa 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők  

Napirend 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, együtt járás, házasság  

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

Környezetünk  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása) 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

Növények és állatok a környezetünkben 

Időjárás, éghajlat 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága. 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Életmód  

Napirend, időbeosztás. 

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

egészség megőrzésében, testápolás). 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés. 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben. 

 

Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Művészetek 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet 

Utazás, turizmus  

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

Nyaralás itthon, illetve külföldön 

Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése. 

Tudomány és technika  



A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Gazdaság és pénzügyek  

Zsebpénz 

A pénz szerepe a mindennapokban. 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank) 

  

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése être / il y 

a közti különbség 

(ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések: visszaható 

igék; passé composé / 

imparfait; futur; 

személytelen szerkezetek 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes, il se 

lave, j’ai parlé, je suis allé(e), il pleuvait 

 

Birtoklás kifejezése az 

avoir ige passé 

composéban /imparfait-

ben, ill. futur-ben 

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; je 

n’ai pas de la chance; Ils ont eu un problème; J’avais un 

oiseau, tu auras un livre,  

Térbeli viszonyok: 

helyhatározózók 

où? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche / 

à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, partout, 

autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au bord de, 

quelque part, au bout (de), d’où ? de l’école 

Időbeli viszonyok – 

időhatározók  

 

A quelle heure ? Quand ? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-

end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, 

pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 

depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’abord, puis, 

enfin, ), autrefois  quand, avant, déjà, (pas) encore, ne… plus, 

ne…jamais, toujours, pas toujours, toujours pas  

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, 

kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins, environ, à peu 

près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – 

hasonlítás: közép-, ill. 

felsőfok; 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment ? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, 

rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, 

Marie est plus belle que son amie, Jean est moins gentil que 

Paul; ; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand; il est 

rapide comme l’éclair  

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 



Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je ne 

le lui ai pas dit, je pense à eux 

Modalitás devoir, falloir ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois rentrer; il faut le 

faire; n’ayant plus de travail, il rentre; il écoute de la musique 

en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök 

mutató névmások; 

határozatlan névmások   

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, 

mais, donc, alors, non plus, quand même, car, tout-e; comme, 

pour, puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré 

que, bien que quelque chose / quelqu’un; ne…rien; 

ne….personne 

 

11.évfolyam 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

Személyes tervek 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Jókívánságok 

Ember és társadalom  

Emberek külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Női és férfi szerepek, ismerkedés, kapcsolat, házasság 

Ünnepek, családi ünnepek, a Zene Ünnepe 

Öltözködés, divat 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

Környezetünk  

Az otthon, a lakóhely és környéke  

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek 

Növények és állatok a környezetünkben 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben 

Időjárás, éghajlat 

Az iskola 

Saját iskolájának bemutatása  

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága 

Az internet szerepe az iskolában, a tanulásban 

Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei 

Iskolai hagyományok 

A munka világa 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 

 Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Önéletrajz 



Életmód 

Napirend, időbeosztás. 

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

egészség megőrzésében, testápolás) 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Gyógykezelés (orvosnál) 

Életmód nálunk és a célországokban 

Szabadidő, művelődés, szórakozás 

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban. 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

     

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 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere 

stb.) 

Turisztikai célpontok 

Tudomány és technika  

Háztartási gépek 

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Gazdaság és pénzügyek 

Zsebpénz 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank) 

Fogyasztás, reklámok 

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések   szenvedő szerkezet, 

feltételes  jelen; l’accord du 

participe passé; függő beszéd 

(jelen), műveltető 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais; fais venir un médecin, les 

vacances sont commencées, le travail est  terminé ; 

n’ayant plus de travail, il rentre 



il écoute de la musique en travaillant, , il  dit qu'il est 

malade 

Birtoklás kifejezése – a birtokos 

névmások   

(ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi; 

; je n’ai pas de la chance; Ils ont eu un problème; 

J’avais un oiseau, tu auras un livre, c’est le mien 

Térbeli viszonyok  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à 

gauche / à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, 

tout près, partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, 

le long de, au bord de, quelque part, au bout (de), au 

fond (de), au sommet (de),aux environs (de), n’importe 

où, vers, au nord, dans l'ouest, d’où? de l’école 

Időbeli viszonyok:  

 

A quelle heure ? quand ? aujourd’hui, demain, hier, 

mardi prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, 

tard, le week-end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce 

soir, en été, il y a, pendant, longtemps, à midi et demi, 

dans, à ce moment-là, depuis, en, seulement, 

quelquefois, toujours, d’habitude, une fois(par), 

autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / pendant 

que, en même temps que de temps en temps, l plupart 

du temps, tout à l’heure, une semaine sur deux 

Mennyiségi viszonyok: 

 

Combien ? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, 

gramme, kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok – hasonlítás: 

közép-, ill. felsőfok;  

A határozószók képzése;  

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, 

joli, gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, 

timide, gentil / antipathique, modeste / agressif, 

généreux / égoiste, blanc, facile / difficile, ennuyeux / 

intéressant, interdit, long, court, en bois / coton / lain / 

papier / plastique, en forme de, rond, rectangulaire, 

chaud / froid, cher / bon marché, vite,Marie est plus 

belle que son amie; Jean est moins gentil que Paul; Elle 

parle aussi bien l’anglais que l’allemand. ; il est rapide 

comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, 

meilleur, premier 

Esetviszonyok:   je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-

lui, je ne le lui ai pas dit, je pense à eux; je lui en donne; 

il nous y emmène 

Modalitás–impératif: être, avoir 

subjonctif; jelen feltételes; 

gérondif; a műveltető 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu 

boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais, sois 

immobile, n’aie pas peur 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 



le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó 

eszközök,  határozatlan névmások, 

vonatkozó névmások  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, 

ton..., son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, 

vous, ils /elles; moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; 

en, y, on, quelqu’un, quelque chose, qui, que, où, dont, : 

tout-e, même celui, celle, ceux, celles, et, mais, donc, 

alors, non plus, quand même, car, comme, pour, 

puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré 

que,bien que : lequel, etc.; qui / que, où, sans 

 

12. évfolyam 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

Személyes vonatkozások, család  

A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai 

Személyes tervek. 

Családi élet, családi kapcsolatok 

A családi élet mindennapjai, otthoni teendők 

Jókívánságok 

Ember és társadalom 

Emberek külső és belső jellemzése 

Baráti kör 

A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel 

Női és férfi szerepek 

Ünnepek, családi ünnepek 

Öltözködés, divat 

Konfliktusok és kezelésük 

Társadalmi szokások nálunk és a célországokban 

Környezetünk  

Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház bemutatása). 

A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek. 

Növények és állatok a környezetünkben. 

Felelősségteljes kisállattartás; állatok örökbefogadása 

A veszélyeztetett állatok védelme 

Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben. 

Időjárás, éghajlat. 

Az iskola  

Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, például. szakmai képzés, tagozat) 

Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka 

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 

A munka világa  

Diákmunka, nyári munkavállalás 

Foglalkozások és a szükséges kompetenciák 



Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás 

Önéletrajz, állásinterjú 

Életmód  

Napirend, időbeosztás 

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

egészség megőrzésében, testápolás) 

Életünk és a stressz 

Ételek, kedvenc ételek, sütés-főzés 

Étkezés családban, iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben 

Gyakori betegségek, sérülések, baleset 

Gyógykezelés (orvosnál) 

Életmód nálunk és a célországokban 

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

Szabadidő, művelődés, szórakozás  

Szabadidős elfoglaltságok, hobbik 

Színház, mozi, koncert, kiállítás stb. 

Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport 

Olvasás, rádió, tévé, számítógép, internet 

Az infokommunikáció szerepe a mindennapokban 

Kulturális és sportélet nálunk és a célországokban 

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 

Szálláslehetőségek (camping, ifjúsági szállás, szálloda, bérelt lakás vagy ház, lakáscsere 

stb.) 

Turisztikai célpontok 

Tudomány és technika  

Népszerű tudományok, ismeretterjesztés 

A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben 

Az internet szerepe a magánéletben, a tanulásban és a munkában 

Gazdaság és pénzügyek  

Családi gazdálkodás 

Zsebpénz 

A pénz szerepe a mindennapokban 

Vásárlás, szolgáltatások (például posta, bank) 

Fogyasztás, reklámok  

 

Fogalomkörök Fogalomkörök nyelvi kifejezése 

Létezés kifejezése  (ne pas) être, y a-t-il (encore)? il (n’)y a (pas / plus) 

se passer, se trouver, exister  

Cselekvések : plus-que 

parfait, subjonctif, függő 

beszéd; feltételes múlt 

il pleut, il fera beau, s'il neige nous allons sans les Alpes 

si tu voulais, tu pourrais, si j’avais su, je serais venu, 

fais venir un médecin, les vacances sont commencées, 



le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant, merci de m’avoir 

appelé, il a dit qu'il était malade, que Gauguin était né en 

Bretagne, que l'été prochain son ami viendrait le voir 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Birtoklás kifejezése (ne pas) avoir, le chat de Yasmine, il (n’)est (pas) à moi 

c’est le mien 

Térbeli viszonyok:  Où ? là, à, dans, sous/sur, derrière/devant, tout droit, à gauche 

/ à droite, au milieu, à côté, en face, pas loin, tout près, 

partout, autour de, d’un côté, de l’autre côté, le long de, au 

bord de, quelque part, au bout (de), au fond (de), au sommet 

(de),aux environs (de), n’importe où, vers, au nord, dans 

l'ouest, d’où? de l’école au-dessous de; au dessus de; par 

dessous; par-dessus 

Időbeli viszonyok 

 

A quelle heure? quand? aujourd’hui, demain, hier, mardi 

prochain, en mai, maintenant, avant / après, tôt, tard, le week-

end, dernier, ce matin, cet après-midi, ce soir, en été, il y a, 

pendant, longtemps, à midi et demi, dans, à ce moment-là, 

depuis, en, seulement, quelquefois, toujours, d’habitude, une 

fois(par), autrefois, d’abord, puis, enfin, quand, avant / 

pendant que, en même temps que, jusqu'à ce que, il a dit qu'il 

était malade, que Gauguin était né en Bretagne, que l'été 

prochain son ami viendrait le voir : tantôt… tantôt, 

je lui dirai quand il sera arrivé 

Mennyiségi viszonyok  

 

combien? 1000, beaucoup / peu / assez (de), pas de, gramme, 

kilo, bouteille, paquet, tranche, plus, moins,  

une douzaine, environ, à peu près, il fera X degré 

Minőségi viszonyok 

 

quel âge ? avoir X ans, jeune, comment? grand / petit, joli, 

gros / mince, faible / fort, beau/ /laid, sale/propre, timide, 

gentil / antipathique, modeste / agressif, généreux / égoiste, 

blanc, facile / difficile, ennuyeux / intéressant, interdit, long, 

court, en bois / coton / lain / papier / plastique, en forme de, 

rond, rectangulaire, chaud / froid, cher / bon marché, vite, 

Marie est plus belle que son amie; Jean est moins gentil que 

Paul; Elle parle aussi bien l’anglais que l’allemand. ; il est 

rapide comme l’éclair de plus en plus; Plus…, plus… 

lentement,(très) bien / mal, mieux, bon / mauvais, meilleur, 

premier 

Esetviszonyok je le regarde, tu lui demandes, ne le regarde pas, écris-lui, je 

ne le lui ai pas dit, je pense à eux 



Modalitás  subjonctif, 

feltételes múlt, participe 

présent 

Ouvre, ferme, écoute, je voudrais, tu dois, il faut que tu 

boives beaucoup d'eau, si tu voulais, tu pourrais,  

si j’avais su, je serais venu, fais venir un médecin, les 

vacances sont commencées, 

le travail terminé / n’ayant plus de travail, il rentre 

il écoute de la musique en travaillant  

Szövegösszetartó eszközök –

ok- és következmény 

kifejezése  

un, une, des; le, la, l’, les; du, de la, de; mon, ma, mes, ton..., 

son..., ce, cet, cette, ces; je, tu, il / elle, nous, vous, ils /elles; 

moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux,elles; en, y, on, quelqu’un, 

quelque chose, qui, que, où, dont, celui, celle, ceux, celles, et, 

mais, donc, alors, non plus, quand même, car, comme, pour, 

puisque, si, ainsi, cependant, même si, en effet, malgré 

que,bien que: or,  

 

Német nyelv  

9.ny 

Bemutatkozás 

Az én családom 

Étkezési szokások (mit eszem, iszom) 

Napirend 

Szabadidő 

  

Kommunikációs helyzetek: 
Ismerkedés 

Társalgás tantárgyakról, órarendről 

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 

Tőszámnevek 

Tagadás: nein, nicht, kein 



Kötőszavak: 

und, oder, aber, denn 

Szórend: kijelentő ill. kérdő mondat 

Összetett főnevek neme 

  

9.a osztály 

A 9.ny évfolyamon tanult témakörök+ 

Lakásom, szobám 

Városom 

Házimunkák 

Öltözködés, divat 

Időjárás 

Gyakori betegségek 

Szabadidő 

Közlekedési eszközök 

  

Kommunikációs helyzetek: 
A 9. évfolyamon tanult párbeszédek+ 

Utazás (jegyellenőrzés) 

Orvosnál 

Időpont egyeztetés orvosnál 

Tájékozódás utcán 

Szabadidős program megbeszélése 

Útbaigazítás 

Vásárlás ruhaboltban, kisboltban 

Orvosi vizsgálat 

  

Nyelvtan: 
A 9. évfolyamon tanult nyelvtan+ 

Pontos idő kifejezése 

Felszólító mód 

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 

10.a osztály 

 

A 9.ny – 9.a évfolyamon tanult témakörök+ 

Emberek külső, belső jellemzése 

A tanuló életrajza 



Foglalkozások, Továbbtanulás, célok 

Étterem 

Házimunkák, családi munkamegosztás 

Kedvenc film, mozibajárás 

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.ny-9.a. évfolyamon tanult párbeszédek+ 

Étteremben rendelés 

Véleménykifejezés programokról, műsorokról 

Vendégségben 

Tanácsadás 

Információkérés 

Nyelvtan: 
A 9.ny -9.a. 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 

 11.a 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.ny -10 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 

Főnév 



vonzatok 

Függő beszéd 

Módbeli segédigék másodlagos jelentése 

  

12. évfolyam 

  

Az eddig tanultak ismétlése. 

Felkészülés az emelt szintű érettségire illetve a középfokú nyelvvizsgára. 

1. Az egyén 

Életkori sajátosságok 

Viselkedési szokások 

Divat/öltözködés/szépségápolás 

8. Szolgáltatások 

Autóbérlés 

Biztosítás/fajtái 

Utazási irodák/bankok 

Javítások/garancia 

Közüzemi szolgáltatások 

 

15. Tanulás/munka 

Nyelvtudás/szakképzet

tség/ karrier 

Esélyegyenlőség a 

tanulásban, 

elhelyezkedésnél 

Csereprogramok 

Külföldi 

ösztöndíjak/részképzés

ek 

Tömegoktatás kontra 

elitképzés 

2. Társas kapcsolatok 

Szerepek a családban 

Férfi-nő kapcsolat 

Munkahelyi 

kapcsolatrendszerek 

9. Kultúra/szórakozás 

Zenei irányzatok/zenei ízlés 

Könyv kontra Internet 

Mozi, színház kontra tv, 

videó, DVD 

16. Az Európai Unió 

Munkavállalás az EU-

ban 

Nyelvoktatás/nyelvtud

ás/ elhelyezkedési 

esélyek az EU-ban 

EU programok 

(oktatás, gazdaság, 

stb.) 

3. Család 

Család/gyermeknevelés 

Generációk kapcsolata/ 

együttélése 

Házasság/válás/együttélési 

formák 

10. Idő/időjárás 

Az előrejelzések szerepe, 

pontossága 

Időjárás és 

közérzet(orvosmeteorológia) 

A klíma és a növény-

/állatvilág összefüggései 

17. Országismeret A 

forrás- és a célnyelvi 

ország 

Népessége/nemzetisége

i 

Történelmi 

hagyományai/emlékei 

Kulturális értékei 

Művészeti/néprajzi 

sajátosságai 

4. Lakás/lakóhely 

Bérlakás/saját tulajdonú 

lakás 

11. Egészség/betegségek 

Ambulancia – kórház – 

szakorvosok 

18. Közélet 

Közintézmények 



Albérlet 

Lakásvásárlás/lakáshitel 

Lakáskorszerűsítés 

Természetgyógyászat – 

gyógyszerek 

Megelőzés/szűrővizsgálatok 

Ügyintézés 

hivatalokban 

Helyi közélet 

Közbiztonság 

Nemzeti ünnepek 

5. Utazás/közlekedés 

Gépjárművezetés/közlekedé

si szabályok 

Közlekedési balesetek 

Közlekedés gyalogosan, 

kerékpáron 

Külföldi utazások 

célja/formái 

12. Sport 

Sportolás – egészséges 

életmód 

Labdasportok/csapatjátékok/j

áték-szabályok 

Vízi sportok/téli sportok 

A veszélyes sportok 

19. Környezetvédelem 

Környezeti ártalmak 

(levegő, víz, talaj stb.) 

Szelektív 

hulladékgyűjtés 

Újrahasznosítás 

Alternatív 

energiaforrások 

6. Vásárlás/üzletek 

Vásárlási szokások 

Áruházláncok/csomagküldő 

szolgálat 

Kis boltok kontra 

bevásárlóközpontok 

Vásárlói reklamációk 

13. Média 

Napilapok jellege, rovataik 

Szenzáció és hírközlés 

Média és kultúra-közvetítés 

20. Aktuális 

témák/események 

Közélet 

Gazdaság 

Művészetek 

Sport 

7. 

Kommunikáció/kapcsolatt

artás 

A mobiltelefon terjedésének 

okai 

A nyelvtudás szerepe a 

kommunikációban 

Az angol nyelv erősödő 

dominanciája 

14. Hobbi 

Műkedvelői tevékenység 

Egyesületek (sport, 

kulturális, szakmai) 

Hobbi és munka 

 

Olasz nyelv  

9.ny 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

presentazione, presentarsi, presentare la famiglia/gli amici  

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

abitazione, casa (descrizione dettagliata della casa, delle camere) 

descrizione di una giornata 

scuola (descrizione, orari, materie) 



tempo libero (generalmente, sport, tv, cinema, musica…) 

tempo e stagioni 

 

Nyelvtan 

nomi, aggettivi (genere/numero) 

articoli determinativi e indeterminativi 

verbi, verbi riflessivi – presente indicativo – regolari e irregolari 

preposizioni semplici e articolate 

i possessivi 

gerundio 

 

9.a 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

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

fare la spesa – negozi, supermercati 

mezzi di trasporto pubblico 

indicazioni stradali 

vacanze, viaggi 

ambiente – animali 

protezione dell’ambiente (in piccolo) 

cittá – campagna (vantaggi, svantaggi) 

 

Nyelvtan 

pronomi diretti (lo,la, li, le) 

imperativo diretto (anche negativo) regolari e irregolari, con pronomi 

pronome ’ci’ e ’ne’  

comparazione dei nomi, pronomi 

superlativo relativo e assoluto 

verbi - imperfetto, passato prossimo, trapassato prossimo (regolari, irregolari) 

 

10.a 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

professioni  (tipi, descrizoni dettagliati) 



vita sana, salute – alimentazione (colazione, prenzo, cena) 

                           – dal dottore (malattie, sport) 

vestirsi, moda 

fare spesa – vestirsi 

tecnologia, internet (vantaggi, svantaggi) 

tempo, stagioni 

geografia d’Italia 

amicizia, amore 

 

Nyelvtan 

pronomi indiretti (tonici/atoni) 

verbi riflessivi con imperativo 

pronomi diretti (tonici/atoni) 

i pronomi nei tempi composti 

verbi - futuro semplice, futuro anteriore (regolari, irregolari) 

verbi – condzionale presente, comdizionale passato (regolari, irregolari) 

pronomi relativi (che, cui) 

 

11.a 

Szóbeli és írásbeli témakörök 

scuola - universitá,  

economia – aprire un conto in banca, vantaggi-svantaggi, 

lavoro – annunci, curriculum vitae, colloquio 

vacanze, viaggi – le cittá italiane 

storia d’Italia 

favole 

vita sana  

 

Nyelvtan 

pronomi combinati (in tutti i tempi) 

pronomi interrogativi 

pronomi relativi (che, chi, cui, quale) 

stare + gerundio, stare per + infinito 



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

gli avverbi di modo 

verbi - congiuntivo presente e passato (regolari, irregolari) 

la concordanza dei tempi dell’indicatovo 

verbi - passato  e trapassato remoto 

 

12.a 

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: 

Bernátné Vámosi Judit, Dr.Nyitrai Tamás: Giro d’Italiano 1  

Bernátné Vámosi Judit, Dr.Nyitrai Tamás: Giro d’Italiano 2 

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

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

 

  



Matematika  

Nyelvi előkészítő évfolyam: (9Ny.) 

 Halmaz, részhalmaz, műveletek halmazokkal. Hatványozás, nevezetes azonosságok: (a+b)2,  (a-b)2,   a2-
b2. Összetett szám, prímszám fogalma, oszthatóság, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös 
többszörös. Függvénytranszformációk (lineáris, abszolútérték, másodfokú, négyzetgyök, fordított 
arányosság fügvénye. Négyszögek és sokszögek. Egyenletek egyenlőtlenségek megoldása. 
Egybevágósági transzformációk. Statisztika.    

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   

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   

9.Ny (nyelvi előkészítő évfolyam): 

https://njszt.hu/hu/ecdl/modul 

9. évfolyam: 

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

10. évfolyam: 

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

Etika 

https://njszt.hu/hu/ecdl/modul


11. évfolyam 

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

Szóbeli: Alapvető etika 

Egyén és közösség 

Korunk kihívásai 

Dráma és tánc:  

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. 

 

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. 

9.ny 

Általános tudnivalók 



a vizsgának szóbeli és írásbeli része is van. A vizsgatémakörök tartalmában a szaktanárral való 

egyeztetés ad eligazítást. 

Témakörök 

1.félév:  

szövegértés, vázlattípusok 

retorikai alapismeretek 

érvelés és gyakorlati szövegtípusok 

szövegalkotási ismeretek  

2.félév 

helyesírási alapelvek. helyesírási ismeretek 

szövegalkotási és szövegértési ismeretek 

leíró nyelvtani 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 

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.  

 

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  

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 



tankönyv: OFI (Nagy – Nemerkényi – Sárfalvi – Ütőné: Földrajz 9.) 

 

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 

 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 

Biológia  

10. évfolyam  

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. 

11. évfolyam  

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. 

12. évfolyam 

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;  

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


             A társulások;  

             A hazai fás társulások;  

             Biomok 

Kémia  

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 

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 i s  ku ltúra  

9. A Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

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

kiemelkedő művészek tevékenysége, a jellegzetes alkotások bemutatása. 

 A kommunikáció különböző fajtái, műfajai, a média világa (A fényképezés története) 

 Alkalmazott grafikai műfajok  

 Európán kívüli kultúrák – keleti 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. A osztály 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 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 (A film története) 

 Alkalmazott grafikai műfajok  

 Európán kívüli kultúrák – indián kultúrák Észak- és Dél-Amerikában 

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. 



11. A  osztály 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 Az reneszánsz, a barokk, a 19. század első fele művészetének jellegzetességei.  A magyar 

népművészet sajátosságai.  

A kiemelkedő művészek tevékenysége, a jellegzetes alkotások bemutatása. 

 A mediális művészet  

 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. 

12. A  osztály 

Az írásbeli és a szóbeli/gyakorlati vizsga témakörei: 

 A 19. század második felének és a 20. század művészete.  A magyar kortárs művészet nagy 

alakjai.  

A kiemelkedő művészek tevékenysége, a jellegzetes alkotások bemutatása. 

 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. 

É letv ite l  és gyakorlat  

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  

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  

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 

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


        A szabályozás 

        Szaporodás és egyedfejlődés 

        Populáció 

        Életközösségek 

        Biomok 

        Bioszféra 

        Ökoszisztéma 

        Molekuláris genetika 

        Egyed szintű genetika 

        Populációgenetika és evolúciós folyamatok 

        A bioszféra evolúciója 


